Med Papa Piders Jazzband till Dresden 22–27 maj 2019
Föreningen Göteborg Classic Jazz arrangerar återigen en resa med bekväm turistbuss
till 49e Internationales Dixieland Festival i Dresden i hjärtat av Tyskland onsdagmåndag 22 - 27 maj 2019. Precis som på 2017 års succéresa finns Papa Piders Jazzband
med ombord för att göra flera framträdanden i Dresden. Bandet och alla medlemmar
som fyllde bussen på förra resan har berättat entusiastiskt om den fantastiska staden
och hur uppskattningsvis hela 350 000 jazzentusiaster fyllde gator, torg och
konsertarenor.
Pris per person 4900 kronor. I priset ingår:
• Resa med bekväm turistbuss Göteborg-Dresden t/r
• Nattfärja Trelleborg – Tyskland t/r i dubbelhytt. Tillägg för enkelhytt 425 kronor.
• Tre nätter med frukost på Hotel IBIS Königstein. Tillägg för enkelrum 925 kronor.

Preliminärt program
Onsdag 22 maj:
15:00 Avfärd från Göteborg
Torsdag 23 maj:
Ankomst hotellet i Dresden frampå eftermiddagen. Vistelsen i Dresden fördrivs sedan
efter eget gottfinnande, men föreningen har preliminärbokat några konserter som vi
kan förmedla biljetter till. Vi återkommer med mera info snarast.

Söndag 26 maj:
Avfärd hemåt på förmiddagen.
Måndag 27 maj:
Ankomst Göteborg mitt på dagen.
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Långedragsvägen 146, 426 74 Västra Frölunda
Telefon 070-8 29 38 50, bo@frelina.se

Anmälan
Anmäl dig/er senast 31 januari 2019 i mail nedan. Den 15 februari får du/ni en faktura
på anmälningsavgiften 1000 kronor per person + eventuella konsertbokningar. Full
betalning i slutet på aprilsenare.
OBS: anmälan är bindande. Bussen rymmer cirka 50 passagerare inklusive sex musiker
i Papa Piders Jazzband, så först till kvarn gäller!
Om ni skall bo i dubbelrum/hytt så var snäll och boka båda personerna på samma gång

Med hopp om en oförglömlig jazzresa!
Hasse Andersson, Reiseleiter
BOKNING TILL DRESDENRESAN DEN 22 - 27 MAJ 2019

dresden2019@classjazz.se
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