
 

Avresa den 15/3 söndag 2020. 

Premiär för The Play That Goes Wrong av Henry 
Lewis, Jonathan Sayer och Henry Shields blir det 

på Stora scenen den 18 september. 

Ett amatörteatersällskap ska sätta upp ett 
klassiskt mordmysterium, men allt går inte som 
planerat. Egentligen går ingenting som planerat. 
De olycksaliga skådespelarna kämpar sig genom 
föreställningen mot alla odds, men ger sitt allt 

tills ridån går ner. Eller trillar ner... 

Varning! Drick inte något inne i salongen. Risken 
är stor att du får drycken i wrong-strupen. Det 
här är föreställningen för dig som vill ha roligt. 

 

 

 

Del i 2-bäddshytt med fönster…1780 

Enkelhytt med fönster…2230 

Del i 2-bäddshytt insides…1680 

Enkelhytt insides…2030 

I priset ingår; bussanslutning, vald hytt, middagsbuffé inkl. 

dryck, sjöfrukost x2, teaterbiljett och Skeppsmeny inkl. 2 glas 

vin och kaffe. 

OBS – Ingen återbetalning på teaterbiljett vid avbokning 

senare än 2 månader före avresa. 

OBS – Glöm inte att ta med giltig ID-handling på resa. 

 

 

15-mar söndag 

Kl.12.20 Gävle Resecentrum hållplats Y 

Kl.15.15 Beräknad ankomst Stockholm 

 Incheckning och sedan ombordstigning 

Kl.16.30 Mariella avgår 

Kl.17.00 Middagsbuffé serveras  

16-mar måndag 

Kl.06.30 Sjöfrukost serveras 

Kl.10.10 Ankomst Helsingfors 

Kl.12.00 Svenska Teatern, föreställningen börjar 

Kl.17.15 Avgång Helsingfors 

Kl.18.00 Skeppsmeny, val av fisk eller kött på varmrätten. 

 Skagen med rågbröd, sikrom och riven pepparrot 

 Ugnsbakad torskrygg, hummersås och potatispuré 

 Ryggbiff med sidfläsk, svampragu och potatispuré 

 Kaffe med Brownie 

17-mar tisdag 

Kl.08.00 Sjöfrukost serveras 

Kl.10.00 Ankomst Stockholm 

Kl.10.30 Buss avgår 

Kl.13.25 Beräknad ankomst till Gävle 

Lokala tider anges. 

Först till kvarn gäller så anmäl (som är bindande) Dig snarast då 

det finns ett begränsat antal platser och för bokning så 

kontaktar du: 

Anmälan till Bengt Ahlquist på 070 – 593 12 76. 

Betalning senast den 15-feb till bankgiro 160-0287 med ref.nr 

512 85 54 samt ange ert namn alt. betalning direkt till butiken 

på Nygatan 17 i Winnhuset, 026 – 644 655. 

Återförsäljare 

 

 

http://www.spf.se/
https://www.vikingline.se/destinationer/helsingfors/

