Robert Gustafsson - med Rolandz
Rondo, Göteborg 10-11 november 2018

En av våra främsta komiker och skådespelare – är tillbaka med
krogshowen Rolandz på Rondo. Det blir festligt, folkligt och fuldans, så
klart.
Roberts kult-band ROLANDZ från Melodifestivalen – tar oss med på en
resa till folkparken med både fox, bugg och raggarrock samt skrålande
allsång. Dessutom dyker flera av Roberts omåttligt populära gubbar upp
och underhåller med färskt efterlängtat material. För vem kan undgå
att älska Roland Järverup, den sympatiske värmlänningen som vi
träffade för första gången i ”Torsk på Tallin”. Eller den fryntliga och
eldiga Greger Hawkwind, brandchefen med sin kilt, sina pumps och sin
pipa. Och bli inte förvånad om även ur-göteborgaren Wejron i Ottan,
kliver fram med knuten näve och termos och uppmanar till kamp. Eller
varför inte speedwaylegendaren Tony Rickardsson som inte alls är bitter
utan gasar fram sina sanningar och får oss att kikna av skratt.

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.

Lördag
Under morgonen tar vi plats i bussen som tar oss till Göteborg. Vid ankomsten
åker vi direkt till hotellet som ligger centralt i staden utmed Avenyn. Är inte
rummen klara vid ankomsten så tillhandahåller hotellet bagagerum. Sedan är
eftermiddagen fri för egna strövtåg innan vi åker till Rondo för att inta
trerättersmeny och sedan se showen.
Söndag
Efter en skön sovmorgon, god hotellfrukost och egen tid i Göteborg åker vi
vid 15-tiden mot Småland.
Pris: 2 620 kr/person
Ingår: Bussresa, logi i tvåbäddsrum,
frukostbuffé, showbiljett med
trerättersmeny.
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.
Reinholds Buss AB
Timmervägen 2
571 68 MALMBÄCK
tel. 0380-66 00 97
info@reinholds.nu
www.reinholds.nu

