
 

  

 

 

 

 

Äntligen är det dags för Opera på Skärets uppsättning av Verdis 

MASKERADBALEN lördagen den 13/8, 2022! 

Sedan starten 2004 har en rad av operahistoriens mest älskade verk satts upp 

och spelats i det säregna operahuset vid sjön Ljusnarens strand 

i Kopparberg. Med artister och produktioner i världsklass har Opera på Skäret 

etablerat sig som den ledande aktören på den svenska sommaroperascenen.  

Den historiska sågverksmiljön och operahuset, ett före detta virkesmagasin 

med unik akustik har gett besökarna oförglömliga upplevelser.  

 

DITT PRIS: 2.200:- 
Boka på www.special-resor.se  

eller kontakta oss på tel: 054-18 89 00 alternativt  

mejla till info@special-resor.se 

begränsat antal platser! 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

http://www.special-resor.se/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan senast 2022-06-15, därefter i mån av plats! 
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. 

Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: 

kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas 

inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 

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

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).  
 

Preliminära upphämtningstider  
13/8: kl 12.30 Karlstad, kl 13.10 Kristinehamn och kl 13.30 Karlskoga  
 

Övrigt 
Exakt tid och plats för samling meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka tre  
veckor före avresa. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 40 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! 

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 

 

 

Romstadsvägen 2 C,  

653 42 Karlstad  

Tel: 054-18 89 00 
info@special-resor.se  www.special-resor.se 

Pris per person: 2.200:- 

I priset ingår:  
• bussresa från Kil–Karlstad-Kristinehamn–Kopparberg tur och retur 

• lunch inkl dryck på restaurang (vilken meddelas senare) 

• operabiljett på parkett,  

• ett glas vin eller öl eller läsk 

• smörgås och dryck på hemresan 

• färdledare från Specialresor 

• resegaranti via den statliga resegarantin 
Bussanslutning: (minimum 4 personer) 

• Arvika 300:- inkl kaffe och smörgås 

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

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