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Peter Jöback spelar titelrollen som the Phantom, en roll som han hyllats för både i Londons West End och på Broadway i 

New York.  

Originalmusiken framförs på svenska. 

 

Fantomen på operan är en av världens mest kända musikaler och baseras på en roman av Gaston Leroux. 

L’OPÈRA GARNIER i Paris är det majestätiska operahuset där musikalen utspelar sig.  

Det är den klassiska berättelsen om den passionerade kärlekshistorien  

mellan the Phantom och balettdansösen Christine Daaé. 

 

                                                     29-30 oktober 2016 

Lördag 29 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 Sign beläget på Norra Bantorget i centrala 

Stockholm, med cirka 5 min. promenad till Drottninggatan och bra shopping. Tid för lite vila på rummet 

eller en god kopp kaffe på café innan vi möts upp i hotellets foajé för gemensam bussfärd till kungliga 

Djurgården och Cirkus. Under kvällen avnjuter vi en tvårätters teatermeny i Cirkus restaurang innan vi tar 

plats på parkett, rad 13 & 14, för musikalen Fantomen på operan. 

Efter föreställningen kör bussen er bekvämt till hotellet för en god natts sömn. 

 

 

 

 

 

Söndag 30 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Information 

Detta ingår i resans pris:, Bussresa i modern & bekväm helturistbuss utrustad med 

bekväma stolar, trepunktsbälten, toalett, kylskåp, DVD, eluttag på alla platser. 

Erfaren och serviceinriktad chaufför & reseledare. 

1 natts logi på Clarion Hotel Sign (i enkel-/dubbelrum) inklusive frukost. 

Tvårätters teatermeny på Cirkus samt biljett på parkett, rad 13 & 14, till musikalen 

Fantomen på operan. 

  

 Bokning till Tomas Buss senast den 22 april 2016.  

Resan har ett begränsat antal platser. 

Välkommen att nå oss på: 0485-732 85 eller  

info@tomasbuss.se  &  www.tomasbuss.se 

        Resa garanteras vid 30 resenärer 

Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet samt följer paketreselagen. 

Resans pris p/p i 

dubbelrum 2 850:- 

__________________ 

 

Resans pris p/p i 

enkelrum 3 250:- 

 

 


