
FOCUS TRAVEL AB Telefon 070-7556 26 50  org.nr 556269-4066 
Resedastigen 18 e-post: info@focustravel.se  Bankgiro 5356-3227  
554 56 Jönköping www.focustravel.se   
    Sida 1 
 

 

11-12 nov. 2022 
MUSIKAL Cabaret JULMARKNAD på Tjolöholms slott 

 

   
 

MUSIKAL 
Willkommen, bienvenue, welcome – till Berlin 1930! 
Stora shownummer, känd musik och en gripande 
berättelse. Nattklubbsstjärnan Sally Bowles och hen-
nes gäng välkomnar dig till en av säsongens häftigaste 
upplevelser. Allt känns möjligt, allt är tillåtet. Men lyckan 
är bräcklig. Nazismen växer sig starkare. Det fria livets 
undergång närmar sig. 
Cabaret är fylld av flärd och sensualism, svärta och 
förtvivlan. GöteborgsOperans nya uppsättning är en 
hyllning till epoken som originalet utspelar sig i: Berlin 
under den bräckliga demokratin kring 1930. Stora 
shownummer och medryckande musik förenas med en 
politisk berättelse med gripande människoöden, mitt i 
en färgstark dygnet runt-stad där livet ständigt pågår. 
Cabaret hade urpremiär på Broadway i New York 1966 
och är en av världens mest spelade musikaler. 
 
JULMARKNAD 
Julen på Tjolöholm är en kär tradition för många. Den 
första julmarknaden anordnades så tidigt som 1987, 
men redan på greveparet Bondes tid för över hundra år 
sedan firades julen storslaget på Tjolöholm. Då som nu 
kläddes den enorma julmarknaden i slottets stora hall i 
silver och vitt, salongerna juldekorerades och brasan 
sprakade hemtrevligt i alla öppna spisar. 
Idag är godset vackert upplyst av ljusslingor och 
mängder av granar. Hantverkare och matutställare från 
hela landet samlas för att visa och sälja småskaligt 
tillverkade produkter och det anordnas också 
upplevelser för hela familjen. 
 

Program 
Dag 1 
Avresa kl. 09.00 från Bankeryd. Vi ankommer 
Göteborg ca 11.00 och du får tid på egen hand i 
Göteborg för shopping och lunch. 
Vi checkar in på Comfort Hotel Göteborg kl. 15.00 och 
får tid för göra oss i ordning för middag och en kväll på 
GöteborgsOperan för att se musikalen Cabaret. Vi har 
fina parkettplatser. 
 

Dag 2 
Frukost på hotellet och vid 10-tiden lämnar vi  hotellet 
och reser till Tjolöholms slott. Vi äter lunch och går på 
julmarknad efter en guidad visning av slottet. Vid 17-
tiden reser vi hem till Bankeryd. Vi beräknar vara i 
Bankeryd vid 19-tiden. 
 

Fakta 
Pris: 3.295.- 
Ingår: Bussresa i turistbuss, del i dubbelrum, en tre-
rätters middag och en rik hotellfrukost, entré till 
musikalen Cabaret på parkett, guidning och 
julmarknaden på Tjolöholms slott med lunch, 
reseledare. 
Ingår inte: Dricka vid måltider. 
Enkelrumstillägg: 300.- 
Anmälningsavgift: 785.- 
När anmälan är betald är bokningen bindande och 
anmälningsavgiften återbetalas ej. 
Egen försäkring bör omfatta akut sjukdom eller plötslig 
händelse som hindrar resenär att åka. 

Samarbete med SPF Bankeryd 
Sista anmälningsdag 30 september 2022. 
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