Helt ny s
how höst
en 2005!

NÖJESPARTNER SWEDEN AB samordnar gruppresor till Wallmans Salonger i Köpenhamn.

april-juni &
aug-okt 2005

Wallmans Salonger i Köpenhamn!
I oktober 2004 var det stor invigning av Hasse Wallmans senaste krogtillskott. Anrika Cirkus i
Köpenhamn blev platsen. 27.000 gäster hade förvissat sig om bord innan krogen var färdigställd!
Sedan starten 1991 har över en miljon sett någon av de shower som satts upp i Hasses regi. Intresset
för Köpenhamn och Wallmans Salonger beräknas bli en succé så även mot tillresande grupper.
Innan kvällen är kommen eller påföljande dag finns det alltid något att göra i Köpenhamn. Några timmar i
Nyhavn och en tur på Ströget är i sig en upplevelse. Sedan finns också Tivoli med anor från 1800-talet och rankas
som nordens populäraste nöjespark. När kvällen kommer då allt detta är avklarat - då ska man bara till Wallmans
Salonger. Tillsammans med Wallmans showande artistskara, om 20, hör också ett par cirkusartister.
Totalupplevelsen:
Ert bord står uppdukat från kl 18.45. Därefter serveras de bästa låtarna genom tiderna. Detta i kombination med
glitter & glamour, akrobatik, komik, dans och en fantastisk 4-rätters meny. Showen avslutas med en sprakande
final ca kl. 23.30, därefter fortsätter festligheterna med dans på parketten och husets över 1.000 gäster får feststämningen att “koka”. Köpenhamns uteliv har sedan öppnandet kretsat mycket kring Wallmans Cirkusbygningen,
som man säger.
Kampanjen gäller under våren 27/4-18/6 och hösten 26/8-15/10:
* Showentré
* 4 timmar showkväll med Wallmans internationella succéshow.
* 4 rätters meny - nedanstående meny gäller våren(höstmeny är inte klar).
* Aptitretare, varierar från dag till dag.
* Förrätt: Citron- och chilistekt scampi på Juliennesallad med
rödvin- och ingerfärskaramell med bönor.
* Huvudrätt: Kalvfilé på sparris, vårlök och mini-morötter, toppat
med selleripuré smaksatt med apelsin, serveras med tryffelsås.
* Rabarber och vit chokladtårta med färska bär och vaniljsås.

Bli inte förvånad om det är
Elvis som serverar just Er!

Kampanjpris på allt ovanstående: ons-tors DKK 495:- och fre-lör DKK 595:-.
Ord. pris DKK 550:- resp. DKK 650:-. Priser inkl. moms. Vi bekräftar bokningarna i turordning. Ni förses med bildmaterial. Avstämning fyra veckor före Er festkväll och innan dess en regelbunden försäljnings-rapportering.
Bästa av hälsningar
NÖJESPARTNER SWEDEN AB
Johan Svensson tel 011-28 82 20
johan.svensson@nojespartner.se • Box 183 • 601 03 Norrköping

Bokningsfax 011-10 22 19

JA TACK!
Vi önskar härmed preliminärt reservera .............. showpaket till följande datum: ...............................
- Förtydliga om Ni önskar boka till mer än en kväll!
Kontaktperson: ______________________________________________ tel.dagtid: ___________________
Företag och adress: _________________________________________________________________________

