Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Kal P Dal
Succén tillbaka på Malmö Arena!
1-dagsresa
Avgång: 28 december
Vi anropar rocktörstande slashasar och rastlösa
höftkulor! Till alla er som inte fick tag i en biljett, fick
tummarna loss eller helt enkelt inte fick nog förra
året, så kommer chansen här!
Den 28 december är det återigen dags för det monumentala skånska rockgillet och hyllningen till Kal
P Dal på Malmö Arena! Precis som hösten 2017 blir
det både hyllningskonsert och storslagen krogshow
med gamla och nya gäster.
Medverkande är Olle Jönsson, Sven Melander, Nic
Schröder, Cornelius Löfmark, Sanna Persson-Halapi,
Danne Stråhed, Olof Ramel och musikerna från The
Ark och Dynamo.
Välkomna till en skånsk raps-odi med garv, gung och
mellandagsbeat! Raka rör och öppna spjäll!
I priset ingår en 2-rättersmiddag bestående av:
”Bom-Bom Special” - handpillede rejer på frasig och
smörig franska (klassisk Skagen med handskalade
räkor och smörstekt toast).
”Mossan & Fassan” - fläskfilé och oxfilé i en klassisk
duett ackompanjerad av tryfflad rödvinssky och
bearnaisesås.
”Gottegrisen” - kaffe och la-la (kaffe och kaka).
Fint ska de va´!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 15.00 Borrby, kiosken kl 15.05 - Skillinge, torget kl 15.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.45 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.05 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 16.25 - Skurup, E65-rasten kl.
16.45- Svedala, Cirkle K kl 17.00 - vidare till Malmö Arena
där vi börjar med en 2-rättersmiddag innan showen drar
igång! Borden är placerade på parkett och dessa platser
har vi hela kvällen!
Pris och avgång

28/12					

1595:-

I resans pris ingår: bussresa samt biljett med bordsplats på
parkett inkl 2-rättersmiddag.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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