
Följ med oss till Karlstad och en stjärnspäckad helafton!

Wermland Operas Stora Scen lördag den 4/12, 2021

Program lördag:

08.00. avresa med egen buss från Stockholm Centralstation. Bussen stannar för påstigning i

Västerås och Örebro innan ankomst Karlstad ca 12.00.

Ledig tid och lunch på egen

hand

15.00: Guidad visning på

Sandgrund Lars Lerin konsthall

19.00: samling för gemensam

promenad till Wermlands

Opera

Aperitif serveras innan föreställningen.

20.00: Stjärnorna i baren. Föreställningen varar i ca 2,5 timmar inkl. 20 min. paus.

Söndag:
10.00: Retur med egen buss till Stockholm, via Örebro och Västerås

Om föreställningen Stjärnorna i baren:

”Den hyllade publiksuccén kommer äntligen tillbaka vintern 2021.

Med en helt ny gnistrande show strålar återigen publik, artister och musiker samman på

Wermland Operas Stora scen! Möt våra fantastiska musikalstjärnor Christer Nerfont, Cecilie

Nerfont Thorgersen, Rachel Goodwin, Philip Jalmelid och Tuva B. Larsen i ståtligt sällskap

med operasolisterna Anna-Maria Krawe, Ole Aleksander Bang och Anton Ljungqvist.

Välkommen till en färgsprakande show där humor varvas med allvar och stämningsfull

stillhet varvas med ett musikaliskt fyrverkeri.”



Begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka via vår hemsida

www.special-resor.se eller på telefon 054-18 89 00 (telefontid mån-tor: kl 10-12 och 13-15).

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 ifall inget annat önskats och kontrollera din skräppost ifall du saknar något från oss!

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). Särskilda

avbokningsvillkor för operabiljetten gäller före Svenska Resebyråföreningens villkor för

paketresor punkt 3.1. – 3.2.2, bifogas vid bokning.

Hotell
Clarion Collection Hotel Drott, centralt beläget, nära till shopping, restauranger och 10 minuters

promenad från Operan. Rummen är utrustade med vattenkokare, kaffe/te, Wifi, telefon och tv.

Avresetider
4/12: 08.00: Avresa från Stockholm Centralstation och därefter påstigning i Västerås (09.15) och

Örebro (10.30). Ankomst Karlstad ca 12.00.

5/12: 10.00 avresa från Karlstad till Örebro, Västerås med ankomst Stockholm Centralstation ca

14.00.

Övrigt
Exakt tid och plats för upphämtning meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två
veckor före avresa. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före
avresa om antalet deltagare understiger 25 personer. Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-
och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Specialresor

Romstadsvägen 2 C

653 42 Karlstad

Tel: 054-18 89 00

info@special-resor.se www.special-resor.se

Pris per person i dubbelrum: 2.690:-

I priset ingår:

 bussresa Stockholm- Västerås-Örebro-Karlstad tur och retur

 inträde och guidad visning på Sandgrund Lars Lerin konsthall

 Aperitif innan föreställning

 Biljett på parkett till föreställningen Stjärnorna i Baren, Wermlands Opera

 Övernattning en natt i dubbelrum inkl frukost och kvällsmat (enklare buffé)

 resegaranti via den statliga resegarantin

Tillägg enkelrum en natt: 470:-

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

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


