Turistcentrum Skövde samordnar bussresor & gruppbokningar till Sten & Stanley i Arena Skövde.

okt. 2007

Bäste researrangör & gruppbokare!

Sten Nilsson och Sten & Stanley
Gästartist: Lotta Engberg. Arena Skövde 27 okt kl 19.30
Sedan starten på 60-talet har man turnerat otaliga gånger med storheter som Agneta Fältskog, Hottenanny
Singers med Björn Ulvaeus m. fl.. Efter detta så var man lokomotivet i det stora dansgalor som drog 500010.0000 gäster per kväll på 80- och 90-talet. 90-talet var också starten för de omåttligt populära julkonserterna som fyllde ishallarna från Luleå i norr till Malmö i söder. Nu kommer Sten & Stanley med Sten
Nilsson i spetsen till Skövde för att bjuda på musikhistoria! Kvällens gästartist: Lotta Engberg.
Vi erbjuder Er att arrangera en resa till Sten & Stanley´s föreställning i Skövde. Preliminär biljettreservation göres genom att
faxa nedanstående talong. Turistcentrum Skövde nås också på telefon: 0500-44 66 88.
Konsertinformation:
Lördag 27 oktober kl 19.30 (insläpp kl 18.30). Föreställningens
längd beräknas till en timme och tjugo minuter (ingen paus).
Biljettpriser:
Biljetter finns i följande priskategorier: 245:-(läktare), 295:-(sidoparkett)
och 345:-(mittparkett). Moms och serviceavgifter ingår i priserna.
Samtliga platser är numrerade.
Bokning av platser sker med Turistcentrum Skövde.
Fyll i namn och antal önskade biljetter nedan. Faxas omgående på
0500-41 54 15 eller ring telefon 0500-44 66 88. Del i dubbelrum och
2-rättes meny på bjuds på: Scandic Billingen à 580:-, Knistad Hotel &
Konferens à 750:- och First Billingehus à 695:-.
Villkor:
Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen
anges: antal prel.bokade platser och avbokningsvillkor. Bildmaterial
kommer att skickas för Er marknadsföring.
TURISTCENTRUM SKÖVDE i gott samarbete med
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Nöjespartner Sweden AB
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tel. 011-28 82 20
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Bokningsfax 0500 - 41 54 15
Vi beställer härmed preliminärt biljetter till Sten & Stanley i Arena Skövde 27 oktober 2007.
Antal önskade biljetter: ___________.
Vi önskar platser i kategori: mittparkett à 345:-,

sidoparkett à 295:-,

läktarplats à 245:-. Kryssa i Ert val!

Kontaktperson: ______________________________________________ tel.dagtid: ___________________
Företag och adress: _________________________________________________________________________

