Musikalen ”Billy Elliot” på Säffleoperan
Julmarknad på Alsters Herrgård och Lars Lerins Sandgrund

27 – 30 november			

2 dagar

Följ med till Värmland och se musikalen ”Billy Elliot” med musik av Elton John. I Örebro
äter vi ett litet julbord och på Alsters herrgård går vi på julmarknad. Vi får en intressant
visning av Lars Lerins Sandgrund och får höra om hans konstnärs- och författarskap.
Dag 1 Billy Elliot på Säffleopran
Avresa kl 09.15 lördag 28 november
från Cityterminalen i Stockholm.
På Restaurang Svampen i Örebro,
med utsikt över staden, får vi ett litet
julbord som en försmak av julen med
det viktigaste som skinka, sillar, lax,
Janssons, revbensspjäll och köttbullar.
Vi kommer till Säffle på eftermiddagen där vi bor på Hotell Royal***.
Alla rum har WC, dusch/bad.
”Billy Elliot The Musical” är en
hyllning till konsten, som kraft och
inspiration, att förvandla livet bortom
ens vildaste drömmar.
En livsbejakande dansmusikal med
musik av ingen mindre än Elton John!
Musikalen blev en succé och har spelats i Londons West End, Broadway
i New York och prisats med 10 Tony
Award och 10 Drama Desk Awards.
I norra England 1984 under den
hopplöst mörka gruvstrejken finner
en pojke en dröm om ett annat liv.

Istället för boxningsträningen han
tvingas gå på upptäcker Billy en dag
att han vill dansa. På en boxningslektion råkar han se flickorna träna balett
i lokalen bredvid och då tändes det en
låga inom honom! Men balett? Han
kunde inte valt en omöjligare dröm.
I pausen bjuds vi på räksmörgås och
ett glas vitt vin.
Dag 2 Julmarknad & Sandgrund
Vi startar dagen med att besöka
Alsters herrgård för att insupa julstämningen på julmarknaden. Här
finner vi närproducerade godsaker,
vackert hantverk och förstklassig
hemslöjd från Värmland.
På Sandgrund, Lars Lerins konsthall
i Karlstad får vi en visning av hans
akvareller och får höra om hans
böcker. Lerin betraktas idag som en
av Nordens främsta akvarellister.
På Stadshotellet i Karlstad serveras
vi en god lunch. Vi gör ett kort stopp

på hemvägen och beräknas vara åter
på Cityterminalen i Stockholm vid
19-tiden.
Pris: 3.590:- allt detta ingår:
–
–
–
–
–
–
–

bussresor
plats i tvåbäddsrum
1 räksmörgås med 1 glas vin
1 frukost, 2 luncher
musikalbiljett à 495:visning, entréer
reseledarens tjänster

Enkelrumstillägg: 460:Anmälningsavgift 1.995:Öppet köp t.o.m. 45
dagar före avresa
Covid-19 kan komma att påverka
resan och ändringar av programpunkter kan behöva göras.

Allmänna och särskilda resevillkor finns på hemsidan.

www.triangelresor.se
info@triangelresor.se

Sturegatan 40
114 36 Stockholm
Tel 08 665 10 35

Resegaranti är ställd till:

