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TEATERRESA TILL STOCKHOLM - HAIR

Från: 09.03.2023
Till: 12.03.2023
Torsdag – Söndag
4 dagar
Elite Hotel Adlon****
Adlon ligger mitt i centrum på Vasagatan alldeles intill Centralstationen. Adlon är ett superior hotell
med hög standard. Charmen i ett 1800-tals hus kombinerat med nyrenoverade bekväma rum och
personlig service. Kostnadsfri Wi-Fi i hela hotellet. På hotellet finns restaurangen Kött & fiskbaren.
Här bor du på bästa läge, nära shopping och sevärdheter!
Resans pris
från Österbotten
415 € / person
från Åbo hamn
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400 € / person
Pris utan teaterbiljett
från Österbotten
315 € / person
från Åbo hamn
300 € / person
Enkelrumstillägg
75 €
I priset ingår
Båtresorna med Viking Line
Insideshytt tur/retur
Logi i delat dubbelrum på Elite Hotel Adlon
Teaterbiljetten till Hair musikalen
3 frukost
Rundtur i Stockholm
Bussresan i bekväm turistbuss
Reseledarens tjänster
Tilläggspris
Fönsterhytt +30€/hytt (tur-retur)
Tåganslutning från Karis/Helsingfors
Måltiderna ombord – boka på förhand och spara
se priserna här
I priset ingår ej
Övriga måltider
Reseförsäkring
Bra att veta
Alla passagerare bör kunna legitimera sig om så behövs (körkort, FPA-kort med bild, pass eller
EU-idkort).
Valuta under resan är svenska KRONOR
Se över ditt försäkningsskydd
Enskilda dam- eller herrplatser kan inte reserveras.
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Bussen stannar endast på de orter som i förväg anmälts till oss
Alla resenärer ansvarar för sitt eget bagage under hela resan. Vi rekommenderar en resenärsoch resegodsförsäkring.
I priset ingår inte avbokningsskydd. Betalade biljetter bytes / inlöses ej. Teaterns arrangör är
ansvarig för föreställningen och eventuella programändringar eller avbokningar. Ifall
föreställningen avbokas, är researrangören skyldig att returnera endast teaterbiljettens andel
av resans pris.
Vi kan inte garantera platser bredvid varandra.
Rätt till prisändring förbehålles.
Avbokningsvillkor
Om resenären avbokar resan debiteras följande avbokningsavgifter:
En bokningsavgift 15 €/person + teaterbiljettens andel 100 €/biljett, om resan avbokas senare
än 60 dygn, men senast 21 dygn innan resan börjar.
50 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 21 dygn, men senast 7 dygn innan
resan börjar.
75 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 7 dygn, men senast 3 dygn innan
resan börjar.
95 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 3 dygn innan resan börjar.
I priset ingår inte avbokningsskydd. Betalda teaterbiljetter bytes / inlöses ej.
Dagsprogram
Dag 1
Hemorten – Åbo
Uppsamling med bussen på eftermiddagen, med start från Edsevö och söderut. Till tilläggspris
tåganslutning till Åbo hamn från Helsingfors eller Karis.
Kl. 20.55 avgår Viking Lines MS Viking Grace från Åbo.
Vi har innerhytter med två nedre bäddar ombord. Nöjesutbudet ombord är stort – god mat, dans
och shopping.
Middag ombord (till tilläggspris).
Dag 2
Stockholm
Kl. 06.30 ankommer vi Stockholm.
För att inte behöva stiga upp så tidigt på morgonen äter vi frukost på vårt hotell Elite Hotel Adlon,
beläget i Stockholms absoluta centrum. Shopping, restauranger, parker och kulturevenemang på
kort promenadavstånd. Detta är den ultimata basen för upptäcktsresan i storstaden. Efter
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frukosten gör vi en kort rundtur med bussen i Stockholm, under den ser vi det mesta av det bästa
såväl från utsiktsplatser som från bussen. Därefter är det fritt fram att strosa i den kungliga
huvudstaden.
På kvällen är det dags för resans höjdpunkt: “Hair” musikalen börjar på Göta Lejon kl. 19.30.
I priset ingår busstransport till teatern tur-retur.
Dag 3
Stockholm
Efter frukosten har vi hela dagen på oss att upptäcka Stockholm. Stockholm är sedan länge känd
som en stad med ett brett utbud för den kultur- och shoppingintresserade.
På denna resa har man möjlighet att bekanta sig med vad Stockholms centrala delar har att
erbjuda.
För den shoppingintresserade finns ett helt spektrum av affärer att välja mellan: NK, Åhléns,
Gallerian eller varför inte flanera längs Stockholms absolut främsta shoppingstråk Drottninggatan.
Är man mera inriktad på den kulturella sidan har Stockholm ett brett och intressant utbud att
erbjuda. De största och mest besökta sevärdheterna är Stockholms Slott, Skansen, Vasamuseet,
Historiska museet, Moderna museet och Nordiska museet.
Eftermiddagen ägnas åt ett besök shoppinggallerian Westfield Mall of Scandinavia i Solna för den
som önskar.
Kl. 20.00 avgår Viking Line nya MS Viking Glory.
Vi inkvarteras i innerhytter ombord. Middag ombord (till tilläggspris).
Dag 4
Åbo – Hemorten
Dagen börjar med sjöfrukost innan vi anländer till Åbo kl. 07.35. Vi säger tack och på återseende åt
våra resenärer från södra Finland och fortsätter upp till Österbotten. Till tilläggspris tåganslutning
från Åbo hamn till Karis eller Helsingfors.
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Hair är en av de mest älskade och spelade musikalerna genom tiderna. Berättelsen om ett gäng
ungdomar som med musik, poesi, sång och dans går sin egen väg när krigshets och
undergångsstämning breder ut sig, är aktuellare än på mycket länge. Genom att bejaka kärlek,
gemenskap och kreativitet står de upp mot de onda krafter som hotar att ödelägga planeten.
Med odödliga låtar som Aquarius, I Got Life och Let The Sunshine In, för att nämna några, skapas
en modern, intensiv och färgsprakande föreställning som träffar både hjärta och hjärna. Göta
Lejons anrika scen intas av The Tribe, en ung talangspäckad samling artister och musiker som
brinner för sitt uppdrag.
I rollerna:
SHIELA – Moonica Mac
BERGER – Viktor Norén
CLAUDE – Lucas Krüger
HUD – Prince Mpedzisi
WOOF - Emil Henrohn
JEANIE - Roshi Hoss
RONNY - Mary N´diaye
CRISSY – Caroline Gustafsson
DIONNE – Norea Sandberg
HIRAM – Cedrik Hammar
WALTER - Charlie Grönvall
PAUL – Simon Rubin
STEVE – Emil Lignell
LINDA – Lærke Boysen
NATALIE – Yandeh Sallah
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