
Musikalen är baserad på Kay Pollaks film och med musik av hitmaka-

ren Fredrik Kempe. Dessutom får du en trevlig weekend med lyxigt 

boende och gångavstånd till Malmös opera där föreställningen ges. Vi 

passar också på att göra en rundtur med bussen under söndag förmid-

dag, innan vi lämnar staden för att äta en söndagsmiddag på vår väg 

mot resp. hemorter. 

 Så som i himmelen 
är en gripande berättelse som träffar rakt i hjärtat.  

Dag 1  

Avresa under morgon från Göteborgsområdet och vi stannar på Hallandsåsen där det blir 

kaffe och smörgås. Vi fortsätter sedan på snabba vägar ner till Malmö dit vi kommer  

ca 12.30. Här får vi nu lite fri tid att titta närmare på vad Malmö har att erbjuda.  

Gamla Stan i Malmö med dess historiska byggnader som t ex Rosenvingeska huset som 

uppfördes 1534, det första exemplet på renässans i Skandinavien. Därefter checkar vi in på 

vårt hotell, 4 stjärniga, Scandic Triangeln (fd Hilton).  Här äter vi en gemensam middags-

buffé innan vi promenerar den korta vägen till Malmö Operan Kvällens föreställning börjar 

kl. 18.00 och pågår ca 3 timmar inkl. paus. Efter föreställningens slut kan man njuta av 

Malmös nattliv eller koppla av i den trevliga baren på hotellet. 

 

Dag 2  

Efter frukost på hotellet kör bussen en rundtur i Malmö för att bland annat beskåda det gig-

antiska kalkbrottet och de vackra villorna i Limhamn samt Turning Torso och en hel del 

annat.  Därefter lämnar vi  Malmö för denna gång och åker vidare till trevliga Hotell Er-

ikslund utanför Ängelholm där vi äter en avslutningsmiddag innan vi vänder åter mot våra 

respektive hemorter. 

 



Vårt Hotell: 

 

Hotel: Scandic Triangeln  

Triangeln 2, Malmö 

tel 040-6934700 

www.scandichotels.se 

 
Hotellet, som har 4 stjärnor, ligger centralt beläget     

i Malmö med bekvämt gångavstånd till Malmö   

Operan. Hotellet har 20 våningar och högst upp 

finns en fin fitness  avdelning med hänförande utsikt 

över Malmö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö Operans uppsättning av  

Så som i Himmelen 

Musik: Fredrik Kempe 
Manus: Kaj  och Carin Pollak 
Regi: Edward af Sillén  

Dirigent: Josef Rhedin 

Scenografi : Kim Witzel 
 
Malmö operakör &  Malmö Operaorkester 

 

 

Avresa: 

Lördag den 7 maj 2022 

 

Reslängd: 2 dagar 

 

Pris 

Per person i dubbelrum         2.480:-  

  

Frivilliga tillägg: 

Enkelrum      380:- 

Avbeställningsskydd           150:- 

 

 

Vad ingår i priset: 

• Resa med helturistbuss t/r 

• Boende i dubbelrum med du/wc inkl. 

middagsbuffé exkl. dryck och frukost 

• Förmiddagskaffe med smörgås dag 1 

• Biljett på sidoparkett till Så som i Him-

melen 

• Avslutningsmiddag inkl. dryck och 

kaffe dag 2 

 

 

Turlista UT HEM 

Partille 08.00 18.20 

Göteborg 08.30 18.00 

Mölndal 08.45 17.45 

Kungsbacka 09.00 17.30 

Varberg/Björkäng 09.30 17.00 

Falkenberg  09.50 16.30 

Halmstad 10.30 16.00 

 

Tiderna är ungefärliga p g a trafikrytm,  

väglag etc. 
 
 


