ABBA og «Mamma Mia!The Party» i Stockholm.
Først kom musikalen, så kom filmene og nå skal vi få være med på årets ABBA-fest i
Stockholm!
Vi får servert en deilig tre-retters middag samtidig som vi er en del av «Mamma Mia! The
party».Syng med, dans og ha «the time of your life» denne kvelden!
Før festen skal vi besøke «ABBA-The Museum». Her får vi et innblikk i hvordan livet til
ABBA var både under glanstiden og etter at showlysene ble slukket.
I tillegg får vi oppleve litt av Sveriges flotte hovedstad, som ligger vakkert til ved Mälarens
utløp. Stockholm kan by på store shoppingmuligheter, et utall av museer, Gamla Stan og
idylliske parker-altså noe for enhver smak.
Fredag 01.mars
Vi bruker dagen i dag til å kjøre gjennom Sverige til Stockholm. Det blir regelmessige pauser
underveis samt lunsj (ikke inkludert). Vi ankommer Sveriges hovedstad på ettermiddagen og
sjekker inn på Scandic no. 53. Hotellet ligger midt i hjertet av Stockholm, bare en kort
spasertur fra sentralstasjonen. Rett utenfor døren finner du butikker, restauranter og
markedshall. Middag på hotellet.
Lørdag 02.mars
Vi starter dagen i dag med et besøk på «ABBA-The museum». Her får vi med oss hele
historien om ABBA; klær, gullskiver og andre herlige ting vi husker fra ulike opptredener.En
får nesten følelsen av å være på scenen sammen med dem!
Vår ABBA-guide sørger for å gi oss all relevant informasjon underveis og etter å ha «danset»
oss ut av museet, får vi tid på egenhånd.
Til avtalt tid møtes vi ved bussen for å kjøre bort til «Mamma Mia! The Party». Nå starter
neste kapittel! Vi får servert en tre-retters middag på «Nikos Taverna» og dette blir en
magisk helaften fylt med ABBA-musikk, dans og sang. Mamma Mia- dette er den perfekte
feriefølelsen, hele året!
Søndag 03.mars
Frokost, utsjekk og avreise. Søndagen bruker vi på å kjøre tilbake til Norge og hjemstedet,
det blir lunsj (ikke inkludert) og benstrekk underveis. Vi slapper av i den komfortable bussen
og tenker tilbake på gårsdagens utflukt til Hellas og «Nikos Taverna». Ankomst Drammen ca.
kl. 20:00.
Pris kr. 5.900,- per person, som inkluderer følgende:
 Komfortabel turistbuss på hele turen
 Reiseleder
 To overnattinger i dobbeltrom med frokost på Scandic no 53
 Èn middag på hotellet
 Inngang og omvisning på «ABBA-The Museum»
 Tre-retters middag og underholdning på «Mamma Mia! The Party»
Tillegg:
Enkeltrom kr. 900,Lunsj tur/retur Oslo-Stockholm
Avbestillingsforsikring kr. 295,Th. Liens Turistbusser AS
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e-post: thlien@thlien.no
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