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Vi låtsas alltså att vi är på Nikos Taverna, på den grekiska ön Skopelos, platsen där festen 
aldrig tar slut! Där får vi njuta av god mat och dryck, fantastisk sång, Abbas garanterat 
välkända toner och den härliga, grekiska atmosfären. Du är där, du är med, upplev den 
grekiska ön och den varma sommarkvällen oavsett väder utomhus. Se till att komma i 
tid så du inte missar välkomstdrinken. Hoppa på bussen i Waterloo och kliv av på North 
Greenwich, partyt är bara ett stenkast bort.

Som enda återförsäljare i Skandinavien kan vi erbjuda dig att boka bord på Nikos  
Taverna när Mamma Mia! The Party äntligen sätts upp i London.

År 2016 hade Mamma Mia! The Party premiär på Tyrol, Gröna Lund, i Stockholm. Utsålda 
hus kväll efter kväll och kritikerrosade recensioner gör att den glädjefyllda festen pågår än 
idag och som dessutom tar stora klivet över till London, England.

Det här är inte en konsert, det är inte heller en musikal. Men vad är det då?  
Jo, det är festernas fest där du är gästen som befinner dig mitt i musiken, mitt i handlingen 
och mitt i festen! Du är the Dancing Queen på Nikos Taverna och du sjunger med, för du 
kan ju låtarna, eller hur?

Om du sett Mamma Mia! musikalen kan du nog få en känsla av hur partyt kommer att vara. 
Glädjen hos musikalpubliken gör att man bara inte kan sitta still i stolarna. Det hör till van-
ligheten att hela salongen står upp, sjunger och dansar till sluttonerna! Rungande applåder 
ljuder alltid på Novello Theatre på norra sidan Themsen. Kanske ska du slå två flugor i en 
smäll och göra en riktig MAMMA MIA! resa? Musikalen en dag och Partyt den andra, bo i 
Waterloo? En dröm för inbitna Abba-fans som vill uppleva musiken, och London!



• Inträde och bordsbokning

• Välkomstdrink (övrig dryck 
köpes på plats, kostnad 
tillkommer)

• En välsmakande 3-rätters 
grekisk middag

• Härlig underhållning som 
varar i ca fyra timmar.

• Tillfälle att dansa till härlig 
ABBA-musik efter showen.

• Kvällsföreställningen börjar kl 19.30 (dörrarna öppnas kl. 18.30)

• Matinéföreställning på lör och sön börjar kl 13.00 (dörrarna öppnas kl. 12.00)

• Kom i tid så du har tid att njuta av din välkomstdrink!

• Mamma Mia! The Party är en biljettlös tillställning, det är mer som en restaurang-
bokning. Tänk dock på att du ska ta med dig den voucher vi skickar till dig via mail i 
samband med din bokning.

• Lägsta ålder för att få hänga med på party är 5 år. 

• Alla gäster under 18 år måste ha sällskap av målsman.

• Meddela eventuell allergi/intolerans vid bokning. Pga att all mat lagas i samma kök 
KAN INTE 100% allergifritt utlovas.

• Om ni är ett mindre sällskap kan det hända att ni får dela bord med andra gäster. 
Borden är dukade för upp till 8-10 personer

• Mamma Mia! The Party är väl handikappanpassat. Hissar finns till alla etage.

• Vill du fota under festen är det självklart tillåtet! Lägg gärna ut på sociala medier och 
tagga @MammaMiaPartUK

Våra biljetter kommer självklart direkt från Mamma Mia! The Party, 
inga mellanhänder!
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O2 Arena
Peninsula Square, London SE10 0DX

GO Music Trave
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Gör en  
riktig Mamma Mia! resa.  

Boka bord på Mamma Mia!  
-The Party ena kvällen och köp  

biljetter till musikalen Mamma Mia  
på Novello Theatre den andra  

kvällen.  
Bo lämpligt till på fräscha  

Park Plaza Waterloo!  

Tavernan är uppbyggd inom O2 Arena komplexet, men alltså inte inne på själva arenan. 
Du tar dig lätt dit via tunnelbana, buss eller båt. 

• Tunnelbana: Jubilee line (grå) till North Greenwich. Stationen ligger precis intill O2 
Arena. 

• Buss: 108, 129, 132, 161, 188, 422, 472 och 486 går alla till North Greenwich sta-
tion. Buss 188 går direkt till/från via Waterloo.

• Båt: Anländ till O2 i komfort och stil med MBNA Thames Clippers River Bus Express. 
Resa från London Eye eller London Bridge på bara 35 minuter, njut av spektakulär 
utsikt längst Themsen och licensierade barer ombord.

• Linbana: Emirates Airline erbjuder hisnande utsikt över huvudstadens skyline, och når 
ca 90 meters höjd. Linbanan transporterar passagerare mellan Royal Victoria dock 
och O2. Kabinerna anländer var 30 sekund och en vända tar vanligtvis ca tio minuter.

 
Observera att ändringar kan förekomma, ta för vana att läsa lokala tidtabeller och  
eventuell  information.


