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appor på prov 

    Krusenstiernska teatern, Kalmar 

                

              9-10 juli 2021 

P 
 
 

 

Avresa:   
9-10 juli 2020         
 

Pris: 2.450,-/person  
Priset kan justeras beroende på 

biljett- & hotel-priser 2021 

Ingår: 

• Resa i helturistbuss t.o.r 

• Boende en natt i db på 

Clarion Collection Hotel 

Packhuset 

• Eftermiddagsfika fredag 

• Middagsbuffé (exkl. 

dryck) fredag kväll 

• Biljett till Pappor på prov 

• Bussvärds tjänster 

 

Tillval: 

• Enkelrumstillägg: 500,-

/person 

• Avbeställningsskydd: 

100,-/person 

 

 

Avresa: 

Kl. 08.35 Varberg Bhpl Magasing. 

Kl. 09:15 Falkenberg Nygatan 46  

Kl. 10.00 Halmstad Arena 

 

Bokningsavgiften om 575 kr är ej 

återbetalningsbar vid eventuell 

avbokning. För våra resevillkor 

www.konsumentverket.se se 

paketresor. Våra särskilda resevillkor 

finns att läsa på vår hemsida 

www.sos-resor.se 

Fakta: 

Doktor Ljung (Thomas Petersson) står inför sin livs viktigaste dag. 

Han ska hålla föredrag inför 250 kirurger som rest ifrån hela världen 

till vackra Kalmar, och hela hans karriär står på spel. På plats är 

naturligtvis också hans högsta chef och dessutom hans fru. 

Ingenting får gå fel! 

Men bara några minuter innan gästerna anländer får han oväntat 

besök av Maria som han inte sett på evigheter. De hade en kort 

passionerad affär för 18 år sen och nu avslöjar hon en oväntad 

hemlighet: Hon blev gravid efter deras kärleksnatt och födde en 

son. Nu har sonen fyllt 18, blivit myndig, och fått händerna på 

informationen att han minsann HAR en pappa vid liv, och som 

tydligen jobbar som doktor på detta sjukhus. Nu är sonen på väg 

dit i en desperat jakt på sin pappa. Medan doktor Ljung försöker 

hålla både sin karriär och sitt äktenskap intakt, virar han in sig i ett 

nät av galna lögner som blir mer och mer komplicerade att hålla 

reda på… 

Farskarusellen snurrar snabbare och snabbare i denna twistfyllda 

fars av mästaren själv; Ray Cooney, som även skrev fjolårets succé 

Trassel. 

Resebeskrivning: 

Fredag: 

Vi lämnar hemorten fredag morgon och åker mot Kalmar. På 

vägen dit gör vi ett lite längre stopp där det finns chans att äta sin 

medhavda lunchkorg.  

När vi är framme i Kalmar och vi har checkar in på vårt hotell blir vi 

serverade eftermiddagsfika. Vi har sedan fri tid att disponera innan 

vi träffas i hotellets restaurang för att äta en middagsbuffé.  

Mätta och belåtna tar vi oss mot Krusenstiernska Teatern och 

föreställningen Pappor på Prov som börjar kl. 19.00. 

 

Lördag: 

Efter en god natts sömn står en härlig frukost framdukad åt oss och 

vi har efter detta möjlighet att ta en promenad och se sig om i 

Kalmar innan det är dags att åka mot hemorten igen. Avresa ca 

kl. 14.00. 

 

 


