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

Mamma Mia - The Party!
På Tyrol i Stockholm
3-dagarsresa
Avresa 16/3

För er som missade succén med ”Mamma Mia the Party”
under 2016 och 2017, kommer här en chans till att få en
upplevelse för livet!
Först kom musikalen, sen kom filmen - nu kommer
partyt! Bli en del av en helt ny upplevelse! En grekisk
taverna, en medelhavsmeny, ABBAs låtar och en fest
som aldrig vill ta slut!
Björn Ulveus är exekutiv producent och en av initiativtagarna till partyt! Hans vision är att gäster, personal,
musiker och artister tillsammans skapar festen i grekisk
tavernamiljö! Festen varar minst fyra timmar och är
fylld med god mat, fantastisk musik och dans i en härlig
blandning!
Program
Dag 1
Vi hämtar i Hagestad, gla Mälarhusv. 164 kl 04.55 - Borrby, kiosken kl 05.00 - Skillinge, torget kl 05.10 - Simrishamn, godsmagasinet kl 05.25 - Gärsnäs, jvgstn kl 05.45 - Tomelilla, jvgstn
kl 06.05 - Ystad, Hälsobacken kl 06.30 - Skurup, E65-rasten kl
06.55 - Svedala, Circle K kl 07.10 - Malmö, Jägersro kl 07.25.
Påstigning kan även ske på flertal platser utmed E4:an på väg
mot Stockholm. Givetvis gör vi stopp för förmiddagskaffe,
lunch och eftermiddagskaffe utmed resvägen. När vi kommer
fram till Stockholm checkar vi in på centrala Scandic Malmen.

Dag 2
Frukostbuffé. Förmiddagen är fri för egna strövtåg i vår
vackra huvudstad. Vi kan arrangera ett besök på ABBA
Museum för de som önskar (måste beställes vid bokning av
resa). I god tid innan föreställningen tar vi oss till Tyrol där
partyt börjar kl 13.00. Kvällen är fri för fortsatt party på egen
hand....
Dag 3
Sovmorgon och frukostbuffé. Därefter hemresa med stopp
utmed resvägen för kaffe och lunch. Vi är åter i Skåne på
kvällen, efter en härlig weekend i Stockholm med ”Mamma
Mia - The Party”!

Pris och avgång

16/3						3995:I resans pris ingår: Bussresa, 2 nätter i dubbelrum inkl frukostbuffé,
biljett till Mamma Mia-the Party inkl 3-rättersmiddag och underhållning samt bussvärdinna.
Enkelrumstillägg:				
Frivilligt avbeställningsskydd:				

1000:200:-

Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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