
 DAG 1     Torsdag 2 mars 

 

 

 

STOCKHOLMSWEEKEND  
med Tootsie 2-4 mars 

Arcticbuss lämnar Skellefteå* tidigt torsdagsmorgon för att åka söderut mot 
destinationen Stockholm och vårt hotell.  
Under resan stannar vi lunch och bensträckare på lämpliga ställen. 
Vi ankommer till ELITE HOTEL ADLON sen eftermiddag. Elite Hotel Adlon är 
beläget på Vasagatan i centrala Stockholm. Byggnaden härstammar från år 
1884. Det anrika hotellet rymmer 203 hotellrum. Vi bor på Vasagatan, på bästa 
läge med ett bekvämt gångavstånd till Stockholms centralstation och Arlanda 
Express. Här känner man närheten till kulturen på Oscarsteatern och  
shoppinggatorna som breder ut sig runt hörnet på hotellet.  
I byggnaden hittar du populära restaurang Gioia där äkta Italienska influenser 
avspeglas i mat, dryck och atmosfär. Restaurangen erbjuder över 100 platser i 
en stämningsfull och pulserande miljö och har ett brett sortiment av vin, sprit 
samt en läcker cocktailmeny som man inte får missa. 
Kvällen är fri för egna strövtåg.      [ L ] 
 
*Påstigning efter vägen? Kontakta oss!  

 

Fortsättning på nästa sida! 

Foto: Jörgen Bergkvist  

 



 I priset ingår:  
 

• Buss från Skellefteå-Stockholm t/r 

• Lunch på nedresan 

• 2 Hotellövernattningar ink frukost  

• Middag innan musikalen 

• Biljetter till musikalen Tootsie 

• Lunch/Middag på vägen hem.  
 

Elite Adlon Stockholm **** 

Länk:  

https://elite.se/en/hotell/stockholm/hotel-

adlon/?

utm_source=google&utm_medium=organi

c&utm_campaign=google-

local&utm_content=adlon-sthlm 

HOTELL 

 

PRIS PER PERSON:  3750,- / Del i dubbelrum  

Valfria tillägg per person:  

 

Avbeställningsskydd:  7 % av resans pris 

Enkelrumstillägg:  500,- 

www.reseproducenten.com  | 0910-73 95 00  

Nygatan 46, Skellefteå  |  privatresor@reseproducenten.com 

 DAG 2     Fredag 3/3 

Hela dagen är fri för shopping eller att gå vilse i huvudstaden innan vi samlas igen 

på hotellet för att avnjuta en härlig middag tillsammans på hotellets restaurang. 

Kl 19,30 startar den tempofylld och storslagna musiknummer från den  

Oscarsbelönade 80-talskomedin Tootsie (med Dustin Hoffman i huvudrollen) 

stöpts om till en musikalkomedi anno 2022, utan att för den sakens skull överge 

originalet.  

Precis som i filmen får vi följa den talangfulle, tillika omöjlige, skådespelaren  

Michael Dorsey (Robert Gustafsson) som aldrig lyckas behålla ett jobb då han 

konstant sätter sig på tvären och gör sig ovän med alla i sin omgivning. I samband 

med Michaels 40-årsdag meddelar hans agent att hans framtid som skådespelare 

är körd, han kommer aldrig att få det stora genombrottet som han drömt om.  

I ett sista desperat försök att få jobb ikläder sig Michael rollen som kvinna,  

Dorothy Michaels, söker en roll i en musikal som han får – och gör succé!  

Och det är då det börjar hända saker. 

Musikalkomedin Tootsie hade premiär på Broadway 2019 och skaparna  

belönades med en Tony Award för sina lysande texter, i den svenska versionen 

översatta av välrenommerade Calle Norlén. Drygt två timmars skrattfest utlovas, 

men det är vältajmad dialog och träffsäker situationskomik som lockar till skratt 

snarare än en man i högklackat. 

Efter musikalen går vi tillbaka till vårt hotell.    [ F, M ] 

 

 

 DAG 3     Lördag 4/3 

Efter en god frukost börjar vi sakta men säkert bege oss norrut igen för att ta oss 

mot Skellefteå. Vi stannar för bensträckare och sen lunch/middag innan vi är 

hemma igen efter en fantastiskt helg.      [ F, M ] 

sista anmälningsdag 3/1-2023  

 


