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

GES
Glenmark - Eriksson - Strömstedt
Glenmark, Eriksson och Strömstedt
på Tennisstadion i Båstad
1-dagsresa
Avresa lördagen den 28/7

GES - Sommaren 2018
Det gick för fort och det var för kul!
Förra sommaren blev det 6 magiska kvällar på Borgholms slottsruin och sen var det
över. Slut.
”Sångerna om sommaren” Slut. Ridå. Tystnad.?
- Vad fort det gick , sa Orup.
- Vad kul det var, sa Anders.
-Vi kanske kan göra det igen? sa Niklas.
Och här kommer vi igen! Vi ser fram emot
att möta all publik med ett underbart
band, fantasifull produktion och en låtlista
som svämmar över av spelsug!
Det handlar fortfarande om lust och nu är
den om möjligt ännu större!
Vi ses i Båstad!
Anders Glenmark, Thomas ”Orup” Eriksson
och Niklas Strömstedt.
Ring Hagestad Touring idag!

Program

Vi kör från Hagestad kl 13.00 - Borrby, kiosken kl
13.05 - Skillinge, torget kl 13.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 13.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl
13.45 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.05 - Ystad,
Hälsobacken kl 14.25 - Skurup, E65-rasten kl 14.45 Svedala, Circle K kl 15.00 - Malmö, Jägersro kl.15.20
- Lund, Circle K, Lund södra kl15.35 - Löddeköpinge,
Shell kl.15.50. Vi fortsätter sedan och gör ett stopp på
Hallandsåsen.
Vi rekommenderar:
Ta med egen picnickorg!
Hagestad kaffe, läsk, vatten och öl finns att köpa ombord på bussen.
Därefter åker vi den korta sträckan fram till Tennisstadion i Båstad. Konserten börjar kl.19.30 och vi har
sittplatser på sektion I.

Pris						1195:I priset ingår: Bussresa t.o.r. , förköpsavgift och sittplatsbiljett på sektion I.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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