Resa till Mary Poppins på Svenska Teatern i Helsingfors
med
SPF Havsörnen, Koggen, Rospiggen och Jernet.
Dag 1.
Avresa från torget i Öregrund kl. övriga tider se nedan. Via Uppsala kommer vi till Stockholm
och Stadsgården i god tid. Vi kommer att åka med Viking Lines ?????. Vi har sköna utsides
A-hytter ombord. Vi äter en gemensam buffé där vin/öl ingår under resan ut genom den
fantastiska svenska skärgården.
Dag 2.
Vi börjar dagen med en god frukostbuffé under den sista biten in till Helsingfors dit vi
anländer strax efter kl. 10.00. Vi tar bussen in till centrala Helsingfors för lite fritid för att
sedan samlas utanför Svenska Teatern.
Musikalen om Mary Poppins står för kvällen underhållning. Det är inte Londons hustak hon
flyger över utan inne i den vackra salongen på Svenska Teatern. Detta är bland de största
musikalsatsningarna man gjort på Svenska Teatern, vackra dräkter och fantastiska dekorer.
Musikalen om denna ”supernanny” spelades första gången i London 2004 och har efter det
spelats på Broad Way i New York. I huvudrollen som Mary Poppins ser vi Josefin Silén som
kommer från Esbo. Sotaren Bert spels av Denny Lekström som kommer från Nyköping.
Bägge är erfarna musikalartister Josefin till största delen i Finland medan Denny har spelat i
Sverige, senast som inhoppare för Peter Jöback i Häxorna från Eastwick på Cirkus i
Stockholm. Förställningen regisseras av Markku Nenonen och han har fått fria händer att
skapa en egen version av originaluppsättningen.
När föreställningen är slut tar vi bussen tillbaka till Viking Lines ???? där vi åter har utsides
A-hytter. Medan vi lämnar Helsingfors bakom oss äter vi en tre-rätters skeppsmeny där två
glas öl/vin ingår.
Dag 3.
Undertiden vi glider in i Stockholms vackra skärgård äter vi av den stora frukostbuffén.
Vi anländer till Stadsgården kl ?? och när alla är ombord på bussen återvänder vi hemåt, med
många nya intryck.
Pris ???
Inkl.
Resa i turistbuss med toalett.
Del i utsides A-hytter
Buffé
3-rätters skeppsmeny
2 frukostbuffé
Musikal biljett
Sundbergs Busstrafik AB
Desirée Boman

