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Magnus Uggla fortsätter under våren 2019 på 
Göta Lejon i Stockholm med den helt nya showen 

”Varning på stan för nu mår kung i baren illa igen”.

 Magnus Uggla har levererat hits under 40 år, sålt 23xPlatina 
och haft sjukt många listettor. Trots detta har hans tidigare 

shower alltid baserats på ny musik, ”ingen gammal skåpmat”, 
för att citera Uggla själv. Nu blir det ändring på det. På publi-
kens begäran gör nu Uggla något han aldrig gjort förut – en 

hitshow, en hitkavalkad av sällan skådat mått.

 Alltså inget nyskrivet skit.

I våra paket ingår:

Showbiljett, finns olika kategorier  
1 natt på 4* hotell i centrala Stockholm, del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

Pris från: 1625:-/per 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 skrädda sydda 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.

Transporter:
Ibland kan det vara knepigt att sy ihop sin resa med många personer. Därför hjälper vi alla grupper och 
företag med transporter; bil, buss, tåg eller flyg, spelar ingen roll! Det som passar er bäst! Med våra
samarbetspartnerns 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


