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PÅKLÄDAREN
FOTO: THERESE ÖHRVALL

Följ med till Stockholm och se Sven-Bertil
Taubes och Krister Henrikssons stora succé!

DESTINATION STOCKHOLM
Vi tar plats i vår bekväma buss och sätter
kurs mot Stockholm. Vi stannar för kaffe på
Ringarums Värdshus (på egen hand) innan vi
når Stockholm och Dramaten cirka klockan
12:30. På Dramaten, klockan 12:45, äter vi en
härlig italiensk buffé (ingår i priset). Därefter
intar vi våra parkettplatser och njuter av
Sven-Bertil Taubes, Krister Henrikssons,
Per Svenssons (med fleras) lovordade succé
av Påklädaren klockan 14:00. Föreställningen är 2 timmar och 25 minuter inklusive
paus. Klockan 16:45, efter föreställningen, tar
bussen oss den korta resan till Stadsgårdskajen för incheckning på Viking Cinderella.

PÅKLÄDAREN
En kväll på 1940-talet, under Tysklands
bombningar av England, förbereder sig den
åldrande skådespelaren Sir John och hans
påklädare Norman inför kvällens föreställning av Kung Lear. Runt omkring sig har de
en hel ensemble som är helt beroende av att
den store skådespelaren går upp på scenen
och agerar. Men Sir John närmar sig ett
sammanbrott och uppfattar krigets flyglarm
och bombningar som en personlig kränk-

ning. Han vägrar spela! Den ende som kan
få upp honom på scenen är hans påklädare
Norman (Krister Henriksson) som gör allt
för den stora skådespelaren, som spelas av
Sven-Bertil Taube. Det blir ett möte mellan
två män med helt olika livsvillkor. Och
runt omkring dessa män, en hel grupp med
skådespelare och teaterarbetare som är helt
beroende av den stora stjärnan. En föreställning om livet på teatern.
www.dramaten.se

VIKING CINDERELLA
På Stadsgårdskajen får vi våra hyttnycklar
av chauffören och vi kan vidare installera
oss i våra hytter. Cinderella avgår 18.00 och
därefter håller vi kvällen fri för egna aktiviteter. För den som önskar förboka julbordet i
buffetrestaurangen klockan 18:00 inklusive
vin, öl och läsk är det att rekommandera, det
är billigare att förboka ditt julbord hos oss!

HEMRESA
På morgonen avnjuter vi en stor frukost när
vi kryssar genom skärgården mellan klockan
07:00 och 09:30. Klockan 13:00 dukar Cinderella upp en stor jullunchbuffé inklusive dryck.
Förboka din lunch hos oss, det lönar sig!
Vi lägger åter till i Stockholm klockan 15:15
och påbörjar vår färd mot respektive hemort.
Efter en fikapaus längs vägen beräknar vi
vara tillbaka (utvalda hemkomsttider) cirka
klockan 20:00 i Västervik, 21:00 i Oskarshamn
och 22:00 i Kalmar.

FAKTA

RESA: 16/12 (2 dagar)
PRIS: 1.190:- /PERSON
INGÅR:

•
•
•
•
•
•
•

Resa i helturistbuss
Buffé på Dramaten klockan 12:45
Parkettplats till föreställningen 14:00
Transfer till Stadsgårdskajen
Dygnskryssning med Viking Cinderella
Del i insideshytt
Frukostbuffé

TILLVAL MIDDAG CINDERELLA:

•
•
•
•

Julbord 18:00 med öl/vin/läsk 350:Julbord i Sea View exklusive dryck 490:Skaldjursplatå exklusive dryck 405:julbordslunch dag 2 med öl/vin/läsk 240:-

TILLVAL:

• Enkelhytt insides 300:• Del i utsideshytt 200:- /per person
• Del i AD2-hytt 500:- /per person
(utsideshytt, dubbelsäng och TV)
• Platsreservation i buss 50:-

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:

• 50:-

VIKTIG INFORMATION
Utan giltig legitimation kommer ni inte
ombord på båten. Glöm inte ditt pass, körkort
eller ID-kort!

NÄSTA SIDA
Avresetider

√

”F

öreställningarna har sålt slut
under året, men vi har fått
biljetter till succén Påklädaren på
Dramaten i Stockholm i december. Med
betygen "ett litet underverkt", "njutbart
storspel av makalös duo", "Sven-Bertil
Taube med en musikalitet och en diktion
på en magnitud vi sällan hör på svensk
scen numera" och "stor skådespelarkonst"
har lovorden haglat för succén Påklädaren. Natten spenderar vi ombord på
Cinderella när vi kryssar till Åland!
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BETALNING
Betalning görs till bankgiro 986-2087 först efter utskickad faktura.

ÅLDERSGRÄNS
Åldersgräns utan målsman är 21 år.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD (se tillägg i faktaruta sida 1)
Gäller vid avbokning på grund av sjukdom före avresa mot
läkarintyg, en expeditionsavgift på 75:- /person uttages.
Vid avbokning ska Fårbobuss meddelas senast klockan 15:00
en arbetsdag innan avresa på telefon 0491-140 40. Tillägg för
enkelhytt debiteras om en person avbokas i hytten. Vänligen
observera att teaterbiljetter (vid avbokning) inte återbetalas.
Namnbyte innan avresa är möjligt, kontakta oss!
LEGITIMATION
Medtag giltig legitimation!
Utan giltig legitimation kommer ni inte ombord på båten.
Som giltig legitimation räknas även körkort.

AVRESETIDER
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.30
06.40
07.10
07.15
07.30
07.50
07.55
08.00
08.20
08.30
09.00

Kalmar, Rasta
Rockneby, E22
Ålem, Preem
Mönsterås, Resecentrum
Påskallavik, E22
Oskarshamn, Fyren (Forum)
Fårbo, E22
Lunds by, E22
Verkebäck, E22
Västervik, Ljunghedsvägen
(busshpl. mellan Maxi och Biltema)
Gamleby, Flisvägen (Swebus)
Björnsholm, E22
Helgenäs, Tindereds lantkök
Valdemarsvik, Mossebo (E22)
Gusum, Samåkningsparkering
Ringarum, Värdshuset
(PAUS CIRKA 08.30-09.15)

09.45
10.00
10.20
12.30
17.15

Söderköping, Resecentrum
Norrköping, Resecentrum (Hpl. A)
Nyköping, Nyköpingsbro
Dramaten, Föreställning 14:00
Stockholm, Stadsgårdskajen

VIKTIG INFORMATION
Utan giltig legitimation kommer
ni inte ombord på båten. Glöm inte
ditt pass, körkort eller ID-kort!

FÖR BOKNING & FRÅGOR, RING

0491-140 40
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Det är här vår resa börjar.

