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Välkommen ombord! 
 

 

 

            

Kristina från Duvemåla bygger på författaren, journalisten och samhällsdebattören Vilhelm Mobergs utvandrarepos.  

Hos en liten skara människor från Småland växer sig drömmen om Amerika allt starkare när hungersnöd, förmynderi och 

religiös förföljelse gör det outhärdligt för dem att stanna kvar. Det nya landet har mark till alla och erbjuder den som 

vågar sig ut på den långa, farliga resan en fristad och en framtid. Några djärva män och kvinnor har modet och ger sig av 

över Atlanten. Bland dem finns Kristina, Karl Oskar, Robert och Ulrika. 

Kristina görs av Maria Ylipää som setts i flera musikaler, bland annat på Helsingfors stadsteater, hon har även spelat in 

både musik, tv och film. Robert Noack gick direkt från Teaterhögskolan i Malmö till rollen som Karl Oskar.  

Guldet blev till sand, Du måste finnas och mer fantastisk musik från Benny Andersson & Björn Ulvaeus får du uppleva.. 

                                                     24-25 oktober 2015 

 

Lördag 24 oktober 

Avresa: 07.10 Tomas Buss garage i Löt, 07.30 ReseCentrum, Borgholm.  

08.00 Träffpunkten, Färjestaden. 08.15 Fiskaregatan, Kalmar (Silverlinjens hållplats)  

Möjlighet till påstigning på andra orter efter förfrågan! 

 

Vi reser mot vår huvudstad, längs vägen gör vi uppehåll för fika/mat runt 11.00-tiden. 

Väl framme i Stockholm checkar vi in på Clarion Hotel Amaranten beläget på Kungsholmen med cirka 10 

minuters promenad till Drottninggatan och bra shopping. Tid för lite vila på rummet för den som önskar. 

Under eftermiddagen beger vi oss till kungliga Djurgården och Cirkus där vi innan föreställningen avnjuter 

en tvårätters teatermeny. Därefter placerar vi oss på rad 6 & 7 på parkett för att kl.19:00 se musikalen: 

 

 

 

 

 

 

Söndag 25 oktober 

Frukost på hotellet och utcheckning. 

Väskan lämnas för den som vill i hotellets bagagerum, därefter är dagen fri för egna aktiviteter i vår vackra 

huvudstad. Er reseledare tipsar gärna om aktuella händelser och intressanta platser väl värda ett besök.  

Framåt eftermiddagen, cirka 15.00, äntrar vi bussen för en avkopplande hemresa med ett matuppehåll längs 

vägen.  

Vi beräknar anlända Kalmar cirka 20.30 och Öland kort därefter med minnet av en härlig resa i bagaget. 

 

I paketet ingår: 

Resa Öland/Klmr-Sthlm tur & retur, en övernattning på Clarion Hotel Amaranten i dubbelrum med frukost.  

Tvårätters teatermeny på Cirkus(exkl. dryck) samt biljett på parkett, rad 6-7,  till musikalen ”Kristina från Duvemåla” 

 

Pris per person i dubbelrum: 2600:- 

Pris per person i enkelrum: 2900:- 

 

Bokning & information 

Välkommen att kontakta Tomas Buss 

0485-732 85 alt. info@tomasbuss.se eller www.tomasbuss.se  

Bokas senast 18 september, vi har endast ett begränsat antal platser. 
 

 

Vi följer självklart gällande lagstiftning kring paketresor och ställer resegaranti till kammarkollegiet. Resa garanteras vid minst 25 resenärer. 


