Danny Saucedo – Show NU
The Theatre, Göteborg 21-22 april 2018

Med showen NU firar Danny 10 år som artist och står starkare än
någonsin, med ständigt nya hitlåtar på listorna, som ”Dör för dig”,
”Såsom I Himlen” och ”Brinner i bröstet”. Danny levererar en helt unik
och nyskapande show full av energi, musikalitet och dans i spektakulär
inramning. Det blir intimt och nära, med mycket humor och
självdistans. Allt signerat regissör Fredrik ”Benke” Rydman och
manusförfattare Martin Luuk. Med sig på scen har Danny en 10 man stor
ensemble bestående av några av Sveriges absolut bästa dansare och
musiker.
Lördag
Under morgonen tar vi plats i bussen som tar oss till Göteborg. Vid
ankomsten åker vi direkt till The Theatre där vi intar en tvårätters meny
innan Danny Saucedo intar scenen på denna matinéföreställning. Därefter
tar bussen oss till Clarion Hotel Post där vi checkar in. Hotellets perfekta
läge gör att vi under kvällen har nära till butiker, gallerior och restauranger
då kvällen är fri för egna strövtåg.
Moderna designhotellet Clarion
Hotel Post ligger mitt i
Göteborg och är perfekt för
Göteborg-weekends. Här bor du
några steg från Göteborg C. Den
fantastiska arkitekturen i det
gamla Posthuset är bevarad och
förstärks av en ny och minst lika
spektakulär upprustning. Njut
av prisbelönta restauranger,
populär bar, spa och takpool.

Söndag
Efter en skön sovmorgon, god hotellfrukost och egen tid i Göteborg åker vi
vid 15-tiden mot Småland.

Pris: 2 450 kr/person
Ingår: Bussresa, logi i tvåbäddsrum,
frukostbuffé, tvårätters meny &
martinéshowbiljett.
Tillägg: Enkelrum 355 kr,
avbeställningsskydd 150 kr

Hållplatser och tider
09:00 Malmbäck, Reinholds Buss
09:20 Nässjö, Södra torget
09:00 Värnamo, Stationen
09:25 Skillingaryd, Stationen
09:35 Vaggeryd, Preem
10:00 Jönköping, M2 Center (Statoil)

Bokning av resan görs antingen på vår hemsida eller genom att ringa oss.
Välkomna med!

Reinholds Buss AB
Timmervägen 2
570 21 MALMBÄCK
tel. 0380-66 00 97
info@reinholds.nu
www.reinholds.nu

