
Efter exklusiva föreställningar runt hela jorden 
så blir det krogshow våren 2007. I konkurrens
med andra städer och arenor så drog Stockholm 
& Hamburger Börs det längsta strået!

Vi erbjuder Er att arrangera en resa till vårens föreställningar.
Prel. reservation göres genom att faxa talongen nedan. Show 
& supé, fredag-lördag, finns i prisintervall 850-925:-.

Show och menyer:
Man anländer till Hamburger Börs senast kl. 18.30 och blir 
serverad kvällens supé. Showen startar sedan kl. 21.30. Det är
också populärt att ta en fördrink i vackra Oscarsbaren vid
ankomst (öppnar kl. 18.00).
Joe Labero-meny! Förrätt: Skagenfylld avocado. Varmrätt:
Hjortfilé med säsongens tillbehör. Dessert: Pannacotta.

Pris:
Show och 2-rätters supé 850:- inkl. moms
Show och 3-rätters supé 925:- inkl. moms

Matiné på lördagar:
På lördagar ges också en matinéföreställning kl. 14.00.
Då intas platserna kl. 12.00. Meny-pris från 710:- inkl. moms.

Datum:
fredag & lördagar i mars: 16-17, 23-24, 30-31, i april: 13-14, 
20-21, 27-28, samt i maj: 4-5 och 11-12.

Bokning av platser.
Fyll i namn och antal önskade biljetter nedan. 
Faxas omgående på 011-10 22 19.
Ert val av 2- eller 3-rätters supé sker vid defintiv bokning, senare.

Villkor:
Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. 
I bekräftelsen anges: antal prel.bokade platser, försäljnings-
rapportering och avbokningsvillkor. Samt bildmaterial för Er
marknadsföring. Expeditionsavgift och porto tillkommer 
med 100:- per beställning.

Bästa hälsningar
NÖJESPARTNER SWEDEN AB
Johan Svensson  tel. 011-28 82 20 • fax. 011-10 22 19
johan.svensson@nojespartner.se • www.nojespartner.se
Nöjespartner Sweden AB • Box 183 • 601 03 Norrköping Bokningsfax 011-10 22 19

mars-maj 2007NÖJESPARTNER samordnar bussresor & gruppbokningar till Joe Labero på Hamburger Börs 2007.

Bäste researrangör & gruppbokare!

Vi beställer härmed preliminärt showkuvert till Joe Labero på Hamburger Börs, våren 2007:

Antal önskade showkuvert: ___________ (minimum 20) till följande datum: _________. Avser Ert önskemål
matinéföreställningen kryssa här   .
OBS! Vad det gäller Ert val av 2- eller 3-rätters supé - så meddelas detta vid den def. bokningsdagen.

Bekräftelse kommer inom en vecka.

Kontaktperson: ______________________________________________   tel.dagtid: ___________________

Företag och adress: _________________________________________________________________________


