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

Bryan Adams

” The Ultimate Tour”
Logeplatser på Malmö Arena
1-dagsresa
Avgångar: 27/4
Miljonsäljande världsstjärnan Bryan Adams är tillbaka! ”The Ultimate Tour” kommer till Sverige för tre
arenakonserter och fredagen den 27 april spelar han
på Malmö Arena!
Vi har fått tag i loge-biljetter! Logerna ligger ovanför
läktarna och härifrån har man en fantastisk utsikt
över hela scenen! I logen finns bl a en privat toalett
och utanför finns en bar för förfriskningar!
Bryan Adams är en av de absolut främta liveartisterna som finns - med sin energifyllda och självklara
scennärvaro tillsammans med sin otroliga röst är en
konsert med honom alltid väldigt speciell!
Han har turnerat över hela världen i snart 4 decennier. Han kommer att ge oss en konsert full av
material från hans kommande album ”Ultimate”
som innehåller en blandning av både nytt material
och alla enorma hits från hans karriär såsom ”I do it
fr you”, ”Can´t stop this thing we started”, ”Summer
of´69”, ”Heaven” och många fler!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 16.00 Borrby, kiosken kl 16.05 - Skillinge, torget kl 16.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 16.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 16.45 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 17.05 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 17.25 - Skurup, E65-rasten kl.
17.45 - Svedala, Circle K kl 18.00 - vidare till Malmö. Vi är i
god tid på Arenan, tar plats i våra loger och hinner besöka
baren också, innan konserten drar igång kl 19.30.
Priser och avgångar

27/4

1295:-

I resans pris ingår: Bussresa samt biljett med loge på Malmö
Arena till ”Bryan Adams”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning - obs! bokas senast den 20 december!
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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