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Skrot, hopp och kärlek 
 Vallarnas friluftsteater  
Tiden går fort och vi blickar framåt mot sommaren 2023 och 
årets fars på Vallarna! Som i år följs upp av ännu en 
skrattbuskis. Det blir en galen och explosiv rockabilly buskis 
med stålkam, brylkräm, massor av skratt och naturligtvis 
också lite hembränt. 
 
 
Dag 1. Hemorten - Varberg 
Vi sätter oss till rätta i vår fina buss och tar sikte ner mot 
Varberg. På lämpligt ställe stannar vi för en bensträckare med 
möjlighet för lite lunch. Väl framme i Varberg kör vi direkt till 
vårt hotell, Varbergs Stadshotell & Asia Spa som ligger med 
utsikt över havet och Varbergs fästning. Här finns nu tid för att 
se stan eller bara koppla av.  Vi äter en gemensam middag 
innan vi åker till Vallarna som omges av grönska och många 
anser att detta är en av Sveriges vackraste friluftsteatrar. 
Föreställningen börjar kl. 19:00 - 21:30 inkl paus. Vi åker 
tillbaka till hotellet efter föreställningens slut och alla samlats i 
bussen. 
 
Dag 2. Varberg - Hemorten 
Efter en välsmakande hotellfrukost är det dags att ta plats i 
bussen. På hemvägen stannar vi till i Ullared för möjlighet till 
lite shopping och kanske någon fika kl.14:00 är det dags att 
rulla hemåt. Vi gör ett stopp ungefär halvvägs för en 
bensträckare och möjlighet att äta innan vi är åter i våra 
hemorter! 
 
 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan!   

 
    Avresa: 22/7 2023 

 
Pris: 2 395:-pp 
Enkelrumstillägg: 350:-pp 
 
Avgångstider: 
07:30  Skärblacka Eskilsvägen 23 
07:50  Norrköping Resecentrum C3-C6 
08:25  Linköping Fjärrbussterminal 
08:50  Mjölby McDonald´s 
 

I resans pris ingår: 
- Bussresa 
- Bussvärdinna 
- 1 natt på hotell inkl. frukost 
- 2-rätters middag (exkl. dryck) 
- Teaterbiljett parkett rad 7-9 
 
 

     Hotell 
     Varbergs Stadshotell & Asia Spa 
     www.varbergsstadshotell.com 
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