
Upplev mer med personalklubbar i sydost!

En musikalisk 
höjdarafton på Cirkus!

GES – Glenmark, Eriksson & 
Strömstedt på Cirkus i Stockholm
9–11 oktober 2020

Pris:
3 500 kr per person (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 600 kr 

Detta ingår i resans pris:
• Resa och transfers enligt program
• Del i dubbelrum med frukost
• Showbiljett lördag kl 20.30

Det blev två GES-skivor som sålde över en 
halv miljon exemplar och GES blev ett nytt 
landmärke för svensk popmusik. Nu tar GES 
klivet upp på scen igen och våra pophjältar 
kommer att för första gången bjuda på en 
gemensam krogshow!

Succégruppen kommer att ta dig med på en 
intim, men storslagen resa, fylld av både GES 
fantastiska låtskatt och självklart de största 
hitsen från deras egna solokarriärer. Genom 
åren har det blivit oräkneliga hits som till 
exempel ”Hon har blommor i sitt hår”, ”Där 
står pojkarna på rad”, ”Om”, ”Hon är min” och 
”När vi gräver guld i USA”. 

GESGES
Glenmark, Glenmark, 
Eriksson & StrömstedtEriksson & Strömstedt
på Cirkus i Stockholmpå Cirkus i Stockholm

Foto: Magnus Ragnvid

Så missa inte chansen att se Glenmark, 
Eriksson och Strömstedt i ett stycke svensk 
pophistoria när de hösten 2020 kliver in på 
Cirkus i Stockholm.

Vi bor centralt på Best Western Time 
Hotel, ett stenkast från Odenplan och 
Sveavägen. Mängder av restauranger och 
butiker i närheten samt promenadavstånd 
till Kungsträdgården, Gamla Stan och 
Östermalm.



Bokningsfakta
• Anmälan görs till lasse.heimlander@karlshamn.se 

(Karlshamns kommun), först till kvarn gäller då vi endast har 
50 platser på Cirkus!

• Maila eller ring 070-265 00 50 om du har några frågor. 

• Betalningsinfo (och avresefakta) mailas när resan är 
bekräftad. Betalning sker till BG-konto (vi kan inte 
administrera kortbetalning). 

• Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris (konsultera ditt 
försäkringsbolag beträffande reseförsäkring). 

• Notera att medlem kan boka plats till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!

Program 2020
Fredag 9 oktober

Avresa från Karlshamn (preliminärt kl 08.00) via Tingsryd och 
Växjö mot Stockholm. Fikapaus i Värnamo och lunchmöjlighet 
i Linköping. Framåt eftermiddagen kommer vi till Stockholm 
och checkar in på Best Western Time Hotel som ligger nära 
Odenplan och Sveavägen i centrala Stockholm. 

Lördag 10 oktober

Heldag för egna upptäckter. Kl 19.30 transfer till Cirkus, vi 
har bra läktarplatser till showen som börjar kl 20.30. Transfer 
tillbaka till hotellet.

Söndag 11 oktober

Sovmorgon! Kl 11.00 rullar vi hemåt med fikapaus längs vägen 
och sen lunch (eller tidig middag) i Värnamo.

Personalklubbar i sydost...
...är ett samarbete mellan personalklubbar i nedanstående 
organisationer. Vi erbjuder prisvärda reseupplevelser till våra 
medlemmar (som kan boka plats på resa till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!). Välkomna 
ombord!

FK Puls Region Kronoberg • Hässleholms kommun • Kalmar kommun • 
Karlshamns kommun • Kristianstads kommun • Lessebo kommun • 
Ljungby kommun • Olofströms kommun • Ronneby kommun • Sapa Profiler 
AB Vetlanda • Sölvesborgs kommun • Tingsryds kommun • Uppvidinge 
kommun • Vetlanda kommun • Volvo Construction Equipment Braås • 
Växjö kommun • Xylem Water Solutions Emmaboda

Vi har utmärkta platser på Cirkus läktare till Glenmark, Eriksson 
och Strömstedts krogshow. Foto: Magnus Ragnvid.

Passa på och upplev Stockholms vackra miljöer. Exempelvis 
Riddarholmen och nederst Stortorget. Foto: visitstockholm.se.


