En uforglemmelig aften på Bakken
Cirkusrevyen er, hvert år, en stor succes. Sørens Rejser ar
rangerer igen i år busrejser til Revyen, som du kan opleve
live på Dyrehavsbakken. Udover en sjov aften på Bakken, får
du en flot kanalrundfart med Netto-Bådene samt overnat
ning på Copenhagen Strand, der er beliggende i centrum
med Nyhavn som nabo.
Holdet til Cirkusrevyen 2019 er sat, og der er lagt op til
knivskarp komik og underholdning i særklasse i teltet på
Dyrehavsbakken. Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Henrik Lykke
gaard udgør den erfarne kerne, når endnu en sæson af hele
Danmarks Cirkusrevy løber af stablen. De vil på fornem vis
blive suppleret af to kapaciteter med stort komisk talent
nemlig Lise Baastrup og Cirkusrevy-debutanten, Karsten
Jansfort. Lise Baastrup tog Cirkusrevyens publikum med
storm i 2016 og 2017, og i 2019 vender hun tilbage. Udover
at stå på scenen, vil Lisbet Dahl, traditionen tro, også instru
ere Cirkusrevyen 2019, mens James Price for 20. gang som
kapelmester vil stå i spidsen for revyens orkester.
Som nyhed i 2019 tilbyder vi spisning på Restaurant Hvide
Hest. En klassiker her, er deres stegte flæsk ad libitum, ser
veret med hvide kartofler og persillesovs. Bemærk: Maden
kan tilkøbes ved bestilling af turen for 148 kr. pr. pers.

PROGRAM 2-DAGSTUR
1. dag
Turen går over Fyn, hvor der holdes en mindre pause. Vi anbe
faler, at man selv medbringer lidt spiseligt til turen. Videre mod
København, med ankomst til hotellet over middag. Vi bor i hjertet
af København, så der er rig mulighed for at gå en tur i Nyhavn
eller blot indkvartere sig og lade op til aftens program. Sidst
på eftermiddagen kører bussen fra hotellet til Dyrehavsbakken.
Det nøjagtige tidspunkt med spilletiden på revyen, vil fremgå af
rejsebeviset. Har man tilkøbt spisning nydes den, alt afhængig af
spilletidspunktet, på Restaurant Hvide Hest før eller efter revyen.

1-DAGSTURE:

3-DAGSTURE:

Afrejse/hjemkomst:
Lørdag den 22/06
Lørdag den 13/07
Lørdag den 24/08

Revy kl.
18:00
18:00
18:00

Afrejse/hjemkomst:		
Revy kl.
14/06 – 16/06 Fredag – søndag 18:00
16/07 – 18/07 Tirsdag – torsdag 17:00
26/07 – 28/07 Fredag – søndag 18:00
02/08 – 04/08 Fredag – søndag 18:00

Opsamlingsrute: Se 1. dags tur side 103
Pris for 1 dag:
Stegt flæsk ad libitum på
Restaurant Hvide Hest:

Kr.

1.095,-

Kr.

148,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport
Broafgift
B-billet til Cirkusrevyen

Afrejse/hjemkomst:
Revy kl.
01/06 – 02/06 Lørdag – søndag
18.00
15/06 – 16/06 Lørdag – søndag
18.00
22/06 – 23/06 Lørdag – søndag
18.00
29/06 – 30/06 Lørdag – søndag
18.00
06/07 – 07/07 Lørdag – søndag
18.00
13/07 – 14/07 Lørdag – søndag
18.00
20/07 – 21/07 Lørdag – søndag
18.00
27/07 – 28/07 Lørdag – søndag
18.00
02/08 – 03/08 Fredag – lørdag
18.00
03/08 – 04/08 Lørdag – søndag
18.00
07/08 – 08/08 Onsdag – torsdag 17.00
08/08 – 09/08 Torsdag – fredag 20.00
10/08 – 11/08 Lørdag – søndag
18.00
14/08 – 15/08 Onsdag – torsdag 17.00
15/08 – 16/08 Torsdag – fredag 20.00
16/08 – 17/08 Fredag – lørdag
18.00
17/08 – 18/08 Lørdag – søndag
18.00
21/08 – 22/08 Onsdag – torsdag 17.00
22/08 – 23/08 Torsdag – fredag 20.00
24/08 – 25/08 Lørdag – søndag
18.00
31/08 – 01/09 Lørdag – søndag
18.00
Opsamlingsrute: 		
Kr.
Kr.
Kr.

Opsamlingsrute: 		
Pris for 3 dage:
Tillæg for enkeltværelse:
Stegt flæsk ad libitum på
Restaurant Hvide Hest:

4

Kr.
Kr.

2.945,1.150,-

Kr.

148,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport
Havne og kanalrundfart
2 x Hotelovernatninger
2 x Morgenbuffet
B-billet til Cirkusrevyen

2-DAGSTURE:

Pris for 2 dage:
Tillæg for enkeltværelse:
Stegt flæsk ad libitum:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PROGRAM 3-DAGSTUR

HOTELINFO FOR 2/3-DAGSTURE:
Hotel Copenhagen Strand
Havnegade 37
1058 København K
Tlf.: 33 48 99 00
www.copenhagenstrand.dk
4-stjernet nyrenoverede Hotel Copenhagen
Strand er beliggende i hjertet af København,
et stenkast fra Nyhavn, med Amalienborg i
baghaven og med shopping på Strøget lige om
hjørnet. Alle værelser har bad/toilet, hårtørrer,
TV og telefon. Bar samt elevator på hotellet.

4
2.095,575,148,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport
Havne og kanalrundfart
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenbuffet
B-billet til Cirkusrevyen

1. dag
Turen går over Fyn, hvor der holdes en
mindre pause. Der bliver mulighed for at
købe frokost eller nyde sin medbragte
mad. Videre mod København, med an
komst til hotellet først på eftermiddagen.
Vi bliver indkvarteret på vores hotel, og
om aftenen er der masser af muligheder
inden for gastronomiens verden, til gode
spiseoplevelser i hjertet af København.
2. dag
Morgenmad på hotellet. Derefter er det meste af dagen på egen
hånd, til at opleve København. Til dem der ønsker det, tilbyder
chaufføren en byrundtur i København, hvor vi bl.a. kommer forbi
de kendte seværdigheder som Amalienborg, Den Lille Havfrue,
Lange Linje og Nyboder. Der er mulighed for at stige af ved f.eks.
Tivoli eller Rådhuspladsen. Sidst på eftermiddagen kører bussen fra
hotellet til Dyrehavsbakken. Det nøjagtige tidspunkt på spilletiden
på revyen, vil fremgå af rejsebeviset. Har man tilkøbt spisning
nydes den, alt afhængig af spilletidspunktet, på Restaurant Hvide
Hest før eller efter revyen.
3. dag
Hotellet serverer morgenbuffet. Derefter er dagen til fri rådighed
inden afgang fra hotellet kl. 15.00. Hotellet har et aflåst rum til
opbevaring af bagage. Hjemturen går igen over Fyn, hvor vi holder
en lille pause, og derefter til vores hjembyer med hjemkomst først
på aftenen.
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2. dag
Morgenbuffet på hotellet. Der er mulighed for opbevaring af vores
bagage i et aflåst rum på hotellet. Derefter er dagen til fri rådighed.
Hotellet ligger centralt så Nyhavn, Strøget, Kongens Nytorv og
Amalienborg er inden for 10 min. i gåafstand. København byder
også på mange andre oplevelser som bl.a. Tivoli, Den Blå Planet,
Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptoteket, Fisketorvet, Torvehal
lerne mv. Kl. 15.00 kører bussen hjem igen med en mindre pause
på Fyn. Derfra til vores hjembyer med hjemkomst først på aftenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

CI

Cirkusrevyen 1/2/3 dage

1.095,1/2/3 dage

Havne og kanalrundfart med NETTO-BÅDENE
er igen i 2019 INKLUDERET i rejsens pris,
så det er muligt at opleve København
fra søsiden. Bestem selv tidspunktet for sejlturen!
Billetten vil blive udleveret
i bussen.

