PRIS:
RESA:

Årets julkonsert 2018
- med julbord på Saltsjö Pir.

Varmt välkommen till årets julkonsert, en efterlängtad tradition – som alltid
med artister av högsta klass! Vi firar in julen tillsammans i härlig gemenskap
med god mat och stämningsfull musik. I år går färden ut till Knut Wallenbergs
pärla från förra sekelskiftet – Saltsjöbaden!

895 KR
3 DECEMBER 2018

I PRISET INGÅR
•
Bussresa
•
Julbord exkl. dryck
•
Julkonsert i Uppenbarelsekyrkan
•
Övrigt enligt program
PLATSER/TIDER
FRÅN: Stockholm Cityterminalen
Första sittningen
KL:			11:00
Åter ca kl 		
16:00
Andra sittningen
KL:			13:15
Åter ca kl 		
18:30
OBS! Andra avgångstider och platser
kan förekomma och meddelas ca två
veckor innan avresa.
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

”...en stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.”
(psalm 116)
Foto: Christoffer Eltvik

Årets julkonsert går till Knut Wallenbergs pärla från förra sekelskiftet, Saltsjöbaden. Restaurang Saltsjö Pir ligger med fantastisk
utsikt över Baggenstäket. Här serveras årets julbord med klassiker
och därtill även nya smakupplevelser. Uppenbarelsekyrkan mitt i
det idylliska samhället, ritad av Ferdinand Boberg, smyckad av Carl
Milles och Olle Hjortzberg, vackert belägen vid Neglingeviken.
Våra sångstjärnor Rita Saxmark och Linnéa Sallay skänker julefrid
i de mest älskade julsångerna tillsammans med den fina flöjtisten
Erik Sunnerstam. Vid pianot hittar vi en av Sveriges mest efterfrågade pianister, Jan-Erik Sandvik. Vacker solosång, smäktande duetter, flöjt och fiol samt en och annan musikalisk överraskning - ett
perfekt sätt att komma i stämning inför julen!

INFORMATION OCH BOKNING

VIATOUR GROUP AB
TEL
08-739 32 00
E-POST info@viatour.se

Resan bokas med fördel på
www.viatour.se
BETALNING: Resan betalas i samband
med bokning dock senast 30 dagar före
avfärd. Vid bokning på internet betalas
resan med kort vid bokningstillfället.
PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekommenderas då platserna är begränsade.

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 i samarbete med Reseskaparna Event & Resor

