
I höst kommer Peter Jöback, en av våra absolut mest framgångsrika artister, för första gången på 20 år att bjuda 

in publiken till sin största egna show hittills. Följ med på en färgstark, dramatisk, majestätisk och musikalisk resa 

genom hans olika livsstadier via världsstäder som dekadenta Berlin, romantiska Paris, magiska New York, syndiga 

London och inte minst lyxiga Las Vegas. Här får vi följa artisten, croonern, musikalstjärnan och popsångaren genom 

framgångar, motgångar, kärlek och hjärtesorg. En musikalisk upplevelse berättad med filmens språk och scenens 

uttryck. Vad är dröm och vad är verklighet?

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 Stockholm, del i dubbelrum 

Stor frukostbuffé 

Showbiljett 

 
Pris från: 1225:-/person 

Peter Jöback - Med hjärtat som insats 
Arena: Cirkus, Stockholm 

Spelperiod: Hösten 2018 

Spellängd: 1 tim 40 min 


