
ROLANDZ PÅ RONDO med Robert Gustafsson – en av våra främsta komiker och skådespelare – är tillbaka med 

krogshowen Rolandz på Rondo med premiär i september. 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.

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 konferen-

ser till alla våra grupp- och företagskunder! Oavsett om ni är 8 eller 500 personer har vi färdiga förslag med konfe-

renspaket. 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 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

I våra paket ingår: 

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

Stor frukostbuffé 

Showbiljett 

 
Pris från: 1095:-/person 

Rolandz på Rondo 
Arena: Rondo, Göteborg 

Spelperiod: Hösten 2018 

Spellängd: 1 tim 30 min 


