
The Phantom of the Opera fortsätter att hänföra publiken på Her Majestys Theatre i Londons West End. 
Andrew Lloyd Webbers ”kronjuvel” är en musikal som du bara måste se. I ”Fantomen på Operan” är det 

sångerskan Christine som trollbinds av ett mystiskt spöke som hemsöker operahuset i Paris. Musikalens 
berättelse tar vid när oförklarliga olyckor inträffar på Operan och Operans diva, Charlotta vägrar att äntra scenen.

Christine tar hennes plats och succén är fulländad. På hennes första kväll som den stora stjärnan på Operan, 
möter hon sin barndomsvän, Raoul. Samma kväll, möter hon också den mystiska fantomen, som lärt henne att 

sjunga så vackert i sin loge. Fantomen för henne ner i katakomberna under Operahuset och förklarar sin kärlek till 
henne. Här får hon veta fantomens fruktansvärda hemlighet, medan barndomsvännen Raoul tar upp jakten för att 

rädda Christine.

Arena: Göteborgsoperan, Göteborg

Spelperiod: 2017-07-01 - 2018-05-20  

Längd: ca 2,5 timmar 

I våra paket ingår: 

Operabiljett
1 natt på 4* hotell i centrala Göteborg, del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

Pris från: 1295:-/person 

Hotell: 
Vi på Nöjesresor har under långt tid arbetat fram ett gediget sortiment av samarbetshotell. Därför kan vi 
garantera att ni kommer få alla era förväntningar på hotellen uppfyllda. Oavsett om läget, rummen eller 
priset är er prioritering kommer vi kunna erbjuda er en paketlösning som passar era förväntningar.

Konferenser: 
Vad passar inte bättre än att kombinera konferens med en resa? Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar 
för konferenser till alla våra grupp- och företagskunder! Oavsett om ni är 8 eller 500 personer har vi färdiga 
förslag med konferenspaket. Självklart kombinerar vi detta med frukost, lunch och middagar.

Måltider:
Självklart måste man äta på sin resa, varför inte äta gott? Ät en 3-rätters meny på en mysig restaurang innan 
evenemanget. Allt från enklare bufféer till Michelinkrogar, det som passar just er smak och budget!

Transporter: 
Ibland kan det vara knepigt att sy ihop sin resa med många personer. Därför hjälper vi alla grupper och före-
tag med transporter; bil, buss, tåg eller flyg, spelar ingen roll! Det som passar er bäst! Med våra samarbets-
partnerns kan vi ordna transport från de flesta orterna i Sverige.

Hör av er till vår grupp- och företagsavdelning för hjälp med just era önskemål, eller för offertförslag.

Grupp/Företag 08 - 500 000 40
grupp@nojesresor.se
Nöjesresor.se

https://prod.nojesresor.se/

