
Enlivsbeja ka nde m usika lm ed m usika v ing enm indre änElto nJo hn!

Följ med oss till Säffleoperan och se musikalen

Billy Elliot lördagen 14/11, 2020!

Vi börjar dagen med en vip-visning av Peter Sternängs utställning hos

GALLERI MATS BERGMAN, Herrhagsgatan 48, därefter åker vi till

Ankans Golfkrog (Billeruds Golfklubb) där vi serveras en 2-rätters

”lunchmiddag” inkl dryck. Musikalen börjar kl 18.00 och vid

föreställningens slut ca kl 21.00 går bussen tillbaka till Karlstad!

DITT PRIS: 1.490:-
För bokning kontakta SPECIALRESOR på tel: 054-18 89 00

eller mejla till INFO@SPECIAL-RESOR.SE

Begränsat antal platser!



Anmälan senast 2020-08-31!
Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”, antingen på telefon 054-

18 89 00 (telefontid kl 10-12 och kl 13-15) eller mejla till info@special-

resor.se. Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas

inom 10 dagar efter erhållet resebevis/faktura, resterande betalas senast 40

dagar före avresa. Resebevis/faktura skickas via e-post i fall inget annat

önskats. För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress,

telefonnummer, e-postadress, personnummer samt eventuella matallergier.

Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för

paketresor och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-

resor.se (Inför resan).

Övrigt
Kontakta Specialresor om du har frågor kring programmets upplägg. På- och
avstigning sker vid samma plats. Exakt tid och plats för upphämtning meddelas
i det färdmeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. Rese-
arrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före
avresa om antalet deltagare understiger 30 personer. Vi reserverar oss för
eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. Har ni
frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.

Pris per person: 1.490:-

I priset ingår:

 bussresa enligt programmet

 vip-visning av Peter Sternängs utställning

 musikalbiljett på främre parkett

 en 2-rätters ”lunchmiddag” på Ankans Golfkrog

 1 glas öl/vin/läsk samt kaffe/te

 färdledare från Specialresor

 resegaranti via den statliga resegarantin

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. Vill du klimatkompensera din

resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information.



Denna resa är ett samarbete mellan Galleri Mats Bergman och Specialresor

Galleri Mats Bergman Cultus konst & kultur,

Mats Bergman öppnade sitt första galleri 1984 på

Södermalm i Stockholm. Galleriet har sedan dess

haft utställningslokaler i Göteborg, Helsingborg,

Malmö och Karlstad. Vi har även deltagit i ett stort

antal konstmässor i Sverige och tomlands. Galleriet

är numera beläget på Herrhagen i Karlstad och på

Östermalm i Stockholm. Vi visar grafik, målningar

och skulpturer – företrädesvis av nordiska

konstnärer. Som galleri kan vi erbjuda det bästa ur den Nordiska konstfloran,

med en mångfald av noga utvalda konstnärer från olika genrer och

generationer. www.gallerimatsbergman.se, 076 - 600 81 00.

Specialresor - Vår idé som researrangör

Vi använder oss av lokalguider för att

kunna erbjuda den bästa rese-upplevelsen.

Vi handplockar våra hotell så de har bästa

läget för resans inriktning och syfte. Vi

väljer olika lokala restauranger för våra

middagar, för att ge en bra mix av mat och

dryck. Vi inkluderar alltid dryck till lunch

och middag, för en så smidig och av-kopplande måltid som möjligt. Vi vill att

det alltid finns någon nära till hands att fråga under resans gång, för att

säkerställa resans kvalité för våra resenärer. www.special-resor.se

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Romstadsvägen 2 C

653 42 Karlstad

Tel: 054-18 89 00

info@special-resor.se

www.special-resor.se


