
Stockholm - Scalarevyn

BESKRIVNING

Scalarevyn

Stockholm

3 dagar

Det är Henrik Dorsin som väcker liv i den gamla

revytraditionen på Scalateatern. Han både skriver

manus och är med på scen. På scenen ser vi även

Johan Ulvesson, Vanna Rosenberg, Ingela Olsson, Klas

Hedlund och Louise Nordahl. 

På 40- och 50 talet var Scalateatern den stora

revyscenen. En tradition som Henrik Dorsin och Michael

Lindgren nu väcker till liv igen med höstens stora

satsning. Man utlovar en generös föreställning fylld av

spelglädje och genuinitet. Man kommer att låta världar

krocka och generationer mötas i en mix av sanslöst

trams, musik och samhällsengagemang.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1000 :-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. Biljett till Scalarevyn

och moms.



Dag 1 Hemorten - Stockholm

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi passerar Norrköping och Södertälje innan vi når vår

huvudstad sent på eftermiddagen. Vi bor centralt på Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med hög

mysfaktor med en gammal klassisk fasad mitt i city mellan stationen och Drottninggatan vid de stora affärsområdena

och med alla sevärdheter på bekvämt avstånd.

Dag 2 Stockholm

För de som vill gör vi en stadsrundtur i vår huvudstad på lördag förmiddag då man får se de viktigaste sevärdheterna

samtidigt som vår kunniga reseledare informerar om vad som pågår i staden. För att förgylla vistelsen så avslutar vi

dagen med att bege oss till Scalateatern för att se "Scalarevyn". 

På 40- och 50 talet var Scalateatern den stora revyscenen en tradition som Henrik Dorsin och Michael Lindgren nu

väcker till liv igen med höstens stora satsning. Man utlovar en generös föreställning fylld av spelglädje och genuinitet.

Man kommer att låta världar krocka och generationer mötas i en mix av sanslöst trams, musik och

samhällsengagemang. På scenen ser vi utöver Henrik Dorsin även Johan Ulvesson, Vanna Rosenberg, Ingela Olsson,

Klas Hedlund och Louise Nordahl. 

Dag 3 Stockholm - Hemorten

Efter frukost går färden söderut mot våra hemorter. Med uppehåll för kaffe och lunch når vi åter Skåne på kvällen efter

en trevlig weekend i vår huvudstad. Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


