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    3 dager, 7. - 9. april 2022 

Andrea Bocelli i Telenor Arena 

7. april 2022 kommer Andrea Bocelli endelig tilbake til 
Norge med sin ekstraordinære stemme og et storslått kor.  

Andrea Bocelli har til nå solgt over 90 millioner album og 
vært med på en rekke stjerneduetter, inkludert med 
Pavarotti, Zucchero, Sara Brightman, Eros Ramazotti og 
Celine Dion. Han har gitt ut 17 studioalbum, fått en 
spillefilm om livet sitt, solgt ut de fleste arenaer verden 
over og klokker inn over en million streams daglig(!). 

Den Toscana-fødte stjernen har i mer enn tre tiår vunnet 
hjerter og bergtatt verden med sin praktfulle stemme, og 
betraktes i dag som en av vår tids største artister. 

Når Andrea Bocelli kommer tilbake til Norge, vil det være 
tre år siden han solgte ut Telenor Arena. I april 2022 vil 
han igjen trollbinde oss med noen av verdens største arier 
i tillegg til sine egne populære hits.  

Pakket og klart - ferdig tilrettelagt! Stig på bussen og vi 
kjører deg behagelig helt fram. 

God fornøyelse! 

   

Begrenset antall  

billetter! 
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Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turen dag for dag: TURPRIS 
3 dager kun kr 3.990,- per person 
 

 

Avreisedato: torsdag 7. april 2022  

Retur: lørdag 9. april 2022 
 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i helturistbuss t/r Oslo 

 Inngangsbillett til konserten 

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 hotellfrokoster 

 Overfart Strømstad - Sandefjord 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

 

Tillegg: 
Enkeltrom: kr 600,- 

Lunsj om bord Color Line: kr 249,- per person 

Evt andre tillegg. 
 

 

 

 

 

Forbehold om skrivefeil og endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll. 

DAG 1 

Torsdag 7. april 

Vi starter turen fra Feda terminal med avreise kl 07.15. 
Aktuelle påstigninger underveis langs E39 og E18. Dette 
gir oss god tid inn til Oslo. Vi skal kose oss på tur!  
Fremme i hovedstaden sjekker vi inn på vårt hotell for 
turen. Kl 18.00 er vi klare for å nyte de vakre tonene fra 
Andera Bocelli i Telenor Arena. Vår buss bringer deg fra 
hotell til arena og tilbake til hotellet.  

DAG 2 

Fredag 8. april 

Vi nyter en deilig hotellfrokost før vi har hele dagen til 
fri disposisjon. Kanskje noen vil besøke museer? Eller 
hva med en omvisning på Operaen i Oslo? Dette fascine-
rende byggverket - Norges første operahus - tegnet av 
Snøhetta og sto ferdig i 2008.  

DAG 3 

Lørdag 9. april 

Hotellets frokost nytes før vi sjekker ut og tar en alterna-
tiv rute tilbake til Sørlandet. Vi setter oss på bussen og 
kjører sørover langs østsiden av Oslofjorden og krysser 
grensen over til Sverige. Her tar vi Color Line kl 13.40 fra 
Strømstad over til Sandefjord. Det vil være åpent for 
taxfree-shopping for de som ønsker. Lunsj om bord for 
et tillegg i prisen. Vel over til Sandefjord kjører vi sør- og 
vestover.  

Takk for turen for denne gang og velkommen tilbake! 

 

Vi har sikret oss 90 gode sitteplassbilletter til 

Andrea Bocellis konsert i Telenor Arena 7. april 

2022, så her er det førstemann-til-mølla-

prinsippet som gjelder. Ta kontakt med oss på 

Risdal Touring for påmelding! 

Foto: Bislett Games / Bislett Alliansen 


