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Först kom musikalen.
Sen kom filmen.
Nu är du välkommen till MAMMA MIA! THE PARTY…
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Restaurang Tyrol på Gröna Lund i Stockholm blir en grekisk taverna. Trerätters middag
och mycket sång väntar. En del annat spännande uppträdande blir det också.
Vi bor centralt på Clarion Sign vid N. Bantorget, och det blir tid för shopping (kan vara
dags att tänka på julklapparna
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Vi åker buss från Apoteket / Fredstorget i Aneby kl 9.00 på lördagen. På eftermiddagen
blir det fri tid i hvuudstaden. Till kvällen kör bussen ut till Tyrol för ”Mamma Mia the
Party”. Efteråt går bussen tillbaka till hotellet.
På söndagen blir det sovmorgon och frukost, samt ytterligare lite tid för egna aktiviteter
innan vi åker hemåt vid 14-tiden. Framåt halvsju-tiden är vi tillbaka i Aneby.
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I resans pris ingår:
Bussresa, Transfer till och från Tyrol, "Mamma Mia
the Party" på Tyrol inkl middag, Del i dubbelrum
på Clarion Sign, Frukost
Dryck på Tyrol samt fika och luncher på egen hand
tillkommer.

Övrigt:
Anmälan så snart som möjligt. Vi måste vara minst 25 anmälda den 5 augusti för att kunna
genomföra resan. Biljettpriset till Mamma Mia ingår i anmälningsavgiften och kan ej återbetalas vid
avbokning. Anmälningsavgift 1.500:-/person betalas vid anmälan till bg 5798-0153. Resterande
senast 5 oktober.
Resegaranti har ställts till Kammarkollegium

Arrangör:
POÄNG perspektiv - resor och utbildning
www.poang.nu p_o@angegard.se 070 – 561 85 86
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