
 

 

 

 

 

 

 

Följ med oss och njut av musikalenMamma Mia!  
 

Den världsomspännande hit-musikalen MAMMA MIA! kan för första gången upplevas 

under öppen himmel nu i sommar! Den glimrande feel good-musikalen, direkt från 

London, kommer till Dalhalla och Rättvik nu i sommar som en del av sin största 

utomhusturné någonsin! 

 

Ta del av den förtjusande historien om en mamma, 

dotter och hennes tre möjliga pappor, där allt 

utspelar sig till magin i ABBAs tidlösa låtar med en 

idyllisk grekisk ö som bakgrund. 

 

MAMMA MIA! i Dalhalla produceras av Judy Craymer, 

Richard East och Björn Ulvaeus för Littlestar i 

samarbete med Universal och NGM. 
 

Från kalkbrott till arena 

Dalhalla, eller Draggängarna som det tidigare hette, är 

namnet på ett f d kalkbrott, där brytningen upphörde 1990. 

Under ett femtiotal år sprängde och grävde man fram det 

som nu blivit förutsättningen för Dalhalla, en akustiskt 

utformad arena med mått som bildar ett slags idealiskt 

gyllene snitt, fast i tre dimensioner. Ett lyckokast, som gör 

att Dalhalla kan jämställas med kända scener i antikens 

Grekland och Italien. 

I priset ingår: 

Buss från Kil/Karlstad/Kristinehamn 
till Rättvik tur och retur, smörgås 
och dryck, entrebiljett till gul sektion 
rad 13-20, färdledare från 
Specialresor 

Pris per person: 
1.850:-  
 
 
 
 

    
 

MAMMA MIA! På Dalhalla, 4 augusti 2023  
 

 



Anmälan 
Det finns ett begränsat antal platser! 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. 
 

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).  

 

Programtider 4/8: 

Kl 07.30 bussen går från Karlstad 

Kl 13.00 musikalen börjar 

Kl 20.00 ca åter i Karlstad 

Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor 

före avresa. 

 

Övrigt 

• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  

• Researrangören 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 oss på Specialresor. 
 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 
Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se    
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