The

Bodyguard Musical
och Stockholm
Avresa:

26/1 2023
Pris från:

4180:Inkluderat i priset:

The Bodyguard the musical spelas på China Teatern
i Stockholm. Musikalen är baserad på filmen The
Bodyguard med Whitney Houston (Rachel Marron)
och Kevin Costner (Frank Farmer). Denna
internationella publikfavorit är en spektakulär
hyllning till Whitney Houstons fantastiska låtar och
innehåller inte bara filmens megahits I Will Always
Love You och många många fler.
Musikalen återberättar filmens historia där den före detta Secret Serviceagenten Frank Farmer anlitas av den världsberömda stjärnan Rachel
Marron som privat livvakt för att skydda henne mot en hotfull stalker.
Motsträvigt attraheras Rachel och Frank av varandra, och efter en
kärleksnatt måste Frank erkänna att han inte både kan älska och beskydda
Rachel.
Supertalangen tillika Idolvinnaren Nadja Kasanesh Holm från Piteå spelar
Whitney Houstons legendariska roll som Rachel Marron och Kevin Costners
roll som livvakten spelas av Anastasios Soulis.

Det här är en föreställning ni inte får missa!

Bussresa t/r
Reseledare
Bussfika
Del i dubbelrum 2 dagar
Frukost dag 2 & 3
Showbiljett
Kat A

Tillägg:
Enkelrum 1500:-

Tidtabell:
Umeå Central Station 06:00
Nordmaling Circle K 06:45
Övik Hägglunds Arena 07:40
• Fri avbokning till den 22/11-2022
• 22/11 2022 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 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
checkar vi in på vårat centralt beläggna hotell Clarion Amaranten. Sen är kvällen fri för egna upptåg.
Dag 2 – Vi vaknar upp och intar frukost på hotellet. Ni har fri tid att shoppa, njuta av allt vad staden har att
erbjuda. Glöm inte bort att äta middag innan det är dags att bege sig till China Teatern för att se The Bodyguard
Musical med Nadja Kasanesh Holm som börjar kl 19:30.
Dag 3 - Frukost serveras på hotellet efter detta får ni utforska Stockholm själv. kl 12 möter vi upp bussen rullar
norrut igen och säger tack å hej för denna gången!
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