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En kväll på Wallmans bjuder på lite mer av allt. 
Här serveras en unik upplevelse i samspel med show, mat och dryck. Artisterna levererar internationell 

underhållning i världsklass och du bjuds på storslagen musik av hyllade legender som George Michael och 
Pavarotti. Vårens meny blir en fantastisk kavalkad bestående av våra maträtter som fått de absolut högsta 

betygen från våra gäster genom åren – ”The Very Best of Wallmans” med andra ord. Den serveras i vanlig 
ordning av våra stjärnor som även levererar en fullspäckad, ny show både på scen och runt om i lokalen.

I våra paket ingår:

Showpaket inkl. entre, mat & garderob
1 natt på 4* hotell i centrala Stockholm, del i dubbelrum

Stor frukostbuffé

Pris från: 1275:-/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


