”Peter Pan – går åt
h*lv*te” och Cinderella
Avresa:

23/3
Pris från:

3880:Inkluderat i priset:

Var med när amatörgruppen Teater Thalia ska
iscensätta sin största utmaning hittills; “Peter Pan”
– där allt som kan gå fel, tyvärr går fel. Vi vet alla
att “the show must go on” – men kommer den här
teatergruppen någonsin nå mållinjen innan hela
scenen fullkomligt kraschar samman? I rollerna
ser vi bl a Pernilla Wahlgren, Per Andersson & Ola
Forssmed.
Var med när dom kämpar sig igenom den mest olycksfyllda, vansinniga
uppsättningen om pojken som aldrig ville bli stor. Missa inte den här
halsbrytande, stuntfyllda skrattfesten – med några av landets roligaste
stjärnor som äntligen går ihop i regi och översättning av Edward af Sillén. En
hjärtevärmande katastrof: “Peter Pan Går Åt H*lv*te” med start på Cirkus
den 19 Januari!
Dag 1 - I rask takt rullar bussen mot Stockholm medan vår bussvärd ser till
att trivseln och stämningen är på topp! Under dagen görs stopp för bussfika
och lunch. Väl framme i Stockholm åker vi till Stadsgårdskajen där vi kliver
ombord på Viking Cinderella som tar oss på en fin skärgårdskryssning till
Mariehamn. Vi äter buffé tillsammans som serveras i fartygets buffématsal
sedan är det partaj så länge du orkar!

Bussresa t/r
Reseledare
Bussfika
Båtresa t/r
Buffémiddag dag 1
Del i 2-Bäddshytt insides
Sjöfrukost dag 2
Del i dubbelrum inkl frukost
Showbiljett

Tillägg:
Enkelrum/hytt 950:-

Tidtabell:
Umeå Central Station 05:00
Nordmaling Circle K 05:45
Övik Fjällräven Arena 06:40
• Fri avbokning till den 20/10-2022
• 20/10 till 30 dagar innan avresa
avbokningsavgift 900:-/person
• 30 dagar - 0 dagar innan avresa ingen
återbetalning sker.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
i program och eventuell bränsletillägg.
mm.

Dag 2 – Vi vaknar upp och intar frukost i buffén. Ni har fri tid att shoppa, njuta av underhållning och Stockholms
fina skärgård. Vi anländer Stockholm på eftermiddagen kl 14, då kliver vi av båten och åker den korta bit till
hotellet Amaranten där vi checkar in. Nu får ni fri tid, passa på att äta middag innan det är dags att bege sig till
Cirkus för att se Peter Pan – går åt Helvete humorföreställning som börjar kl 19:30.
Dag 3 - Frukost serveras på hotellet efter detta får ni utforska Stockholm själv. På eftermiddagen möter vi upp
bussen rullar norrut igen och säger tack å hej för denna gången!
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