
 

 

Björn Skifs på Hamburger Börs i Stockholm, 
16 – 19 februari (fyra dagar) 2023 
 
Han har stått på scen i över 60 år och är en av Sveriges mest folkkära artister. Sedan 
september 2022 kör Björn Skifs sin nya show på Hamburger Börs anrika scen vilket är 33 år 
sedan sist. Tillsammans med sitt tiomannaband går showen En Värld av Skifs som blivit en 
succé. Det är en musikalisk kavalkad fylld med nummer och minnen från en otrolig karriär. 
Mottagandet har varit överväldigande och biljetterna sålde slut direkt när de släpptes. Nu 
står det klart att det blir ytterligare en säsong av En Värld av Skifs i början av 2023. 

Björn Skifs behöver egentligen inte någon närmare presentation. Rösten som startade det 
svenska musikundret och satte Sverige på den musikaliska världskartan har under årtionden 
förgyllt vår tillvaro med hits och mångsidig underhållning. En Värld av Skifs speglar delar av 
Björns fantastiska karriär och är en kavalkad av musik, hits, humor och minnen i en praktfull 
uppsättning skapad av Pernilla Skifs under musikalisk ledning av Hans Gardemar och ett 
tiomannaband bestående av några av Sveriges absolut bästa musiker. 

Många resenärer har efterfrågat en fyradagarsresa till Stockholm med mera tid för egna 
upptäckter. Så får det bli! 

Program: 
Torsdag 16 februari 
Avresa med buss på morgonen (inte alltför tidigt...) från Blekinge via Växjö och norrut. Paus 
för fika och lunch. Sen eftermiddag incheckning på förstklassiga Best Western Plus Time 
Hotel på Vanadisvägen, centralt i Stockholm. 
 
Fredag 17 februari 
Kanske sovmorgon och sedan rejäl frukost. Gott om tid för egna upptäckter. Kl 17.00 (ca) 
samlas vi för transfer till Hamburger Börs. Där serveras trerätters supé innan föreställningen 
som börjar kl 21.00. Ca kl 23.00 transfer tillbaka till hotellet. 
 
Lördag 18 februari 
Heldag för egna upptäckter! 
 
Söndag 19 februari 
Sovmorgon, rejäl frukost och kl 11.00 rullar vi hemåt! 
 
Pris: 
4 495 kr per person vid del i dubbelrum med plats i sidosalong entréplan 
4 595 kr per person vid del i dubbelrum med plats på främre balkong 
Enkelrumstillägg: 900 kr 
 
 
 
 



 

 

 
 
I priset ingår: 

• Resa till Stockholm t o r enligt program 
• Tre nätter (del i dubbelrum med frukost) på Best Western Plus Time Hotel (****) 
• Transfer till/från Hamburger Börs 
• Showbiljett inklusive trerätters meny (läs mer på hamburgerbors.se/meny-mat, det 

finns vegetariskt alternativ som måste beställas i samband med anmälan) samt 
garderob till En värld av Skifs på Hamburger Börs fredag 17 februari, insläpp från  
kl 17.30.  
Beskrivning av platser från Hamburger Börs bokningsavdelning: 
Sidosalong entréplan (vi har 18 platser): Här sitter du på mycket bra plats för show 
med god sikt till scenen. Du sitter kvar vid ditt bord även under showen. 
Främre balkong (vi har 32 platser): Här sitter ni på bästa platserna på balkong med 
mycket god sikt och upplevelse. Placering: 4 personer per bord. 

 
Frågor & Anmälan: 
lasse.heimlander@karlshamn.se 
Tfn 070-2650050 
 
 


