Forestillinger i Operaen

Operaen & Dronningens Smykkeskrin

Glæd dig til et væld af oplevelser på Sørens Rejsers
klassiske Operature. I Operaen som er en gave til det
danske folk fra A. P. Møller skal vi nyde historier med
hjertegribende smuk musik. I Almanak gourmet restaurant
skal vi nyde en stilfuld og moderne fortolkning af dansk
mad. Vi bor på det 4-stjernet Phoenix Copenhagen som
sammen med Amalienborg og Marmorkirken danner
midtpunktet for det liv, der markerer Frederiksstaden og
er Københavns mest mondæne kvarter. Hotellet ligger
nabo til Amalienborg hvor vi skal opleve særudstillingen
”EN DRONNINGS SMYKKESKRIN – 50 år på tronen fortalt i
smykker”

1. dag
Undervejs holder vi en formiddagspause med en kop kaffe og et
rundstykke. I Sorø besøger vi Restaurant Støvlet Katrines Hus som
venter os med en pariserbøf. Det historiske hus er opkaldt efter
Kong Christian Vll´s berygtede elskerinde Støvlet Katrine. Efter at
have været kong Christian den Vll´s elskerinde blev Støvlet Katrine
forvist til huset her i Sorø, som efterfølgende er blevet opkaldt
efter hende. Vi forsætter til hjertet af København hvor vi bliver
indkvarteret på Phoenix Copenhagen. Sidst på eftermiddagen kører
vi til Operaen på Holmen som er Danmarks nationalopera og blev
indviet af dronning Margrethe 2. Vi starter med en 3-retters menu
på Almanak som er en gourmet restaurant i Operaen. Vi får en
stilfuld og moderne fortolkning af dansk mad inden vi ser aftens
stykke fra gode parket billetter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
22/03 - 23/03
24/05 - 25/05

Pris:
Kr. 3.095,Kr. 3.295,-

Tillæg for enkeltværelse:

Kr.

575,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag
Frokost på Støvlet Katrine
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenbuffet
3-retters menu på Almanak
Billet til Opera på parket
Entré samt introduktion til udstillingen
En Dronnings Smykkeskrin på
Amalienborg Museet
Hotellet:
Phoenix Copenhagen
Bredgade 37
1260 København
Tlf.: 33 95 95 00
Hotel info: 4-stjernet hotel som er præget
af stemningsfuld atmosfære og historiske
omgivelser. Hotellet er centralt og eksklusivt
beliggende midt i Københavns finanskvarter,
kun få minutters gang fra Amalienborg Slot,
Kongens Nytorv, Strøget, Nyhavn og Det
Kongelige Teater
Opsamlingsrute:
Kjellerup
Sørens Rejser
Silkeborg
Jysk Arena
Ikast
v/Føtex
Herning
v/Markedspladsen

07.40
08.00
08.30
08.45

Århus
Musikhuset
Skanderborg Banegården
Horsens
Q8 Tank i Lund
Vejle
Afk. 59

08.45
09.05
09.25
09.45

La bohème 22. - 23. marts 2022

Puccinis La bohème fremkalder de helt store følelser. Den
uforglemmelige fortælling og den stærke musik griber både erfarne
operaelskere og nye operagængere om hjertet. Essensen i Puccinis
La bohème er iørefaldende musik med hjertegribende arier og flotte
koroptrin og et næsten filmisk fortættet plot, der er blevet kaldt
verdens bedste musikdrama.
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3.095,2 dage

2. dag
Vi spiser god morgenmad på hotellet. Vi går rundt om hjørnet til
Amalienborg hvor vi skal besøge Amalienborg museet i København
som er den ene del af Kongernes Samling og blev åbnet i 1994.
I 2022 markerer Kongernes Samling Hendes Majestæt Dronningens
50-års regeringsjubilæum med særudstillingen ”EN DRONNINGS
SMYKKESKRIN – 50 år på tronen fortalt i smykker”
Vi får en introduktion om udstillingen og dernæst ser vi slottets
særudstilling og den permanente udstilling. Et spændende besøg i
palæet venter os hvor vi oplever det kongelige liv i fortid og nutid.
Der bliver frokostpause på egen hånd i København inden vi hen ad
eftermiddagen kører hjem mod Jylland igen.

Don Juan 24. - 25. maj 2022

Don Juan er den ultimative forfører, der forfølger sine lyster uanset
prisen. Mozarts opera om kvindebedåreren med den umættelige
lyst, giver stof til eftertanke i en strøm af fænomenal musik. Den
Kongelige Operas solistensemble mestrer både tragik og komik, og
i Don Juan folder sangerne sig ud i hele følelsesspektret. Den både
frastødende og forførende Don Juan synges på skift af Palle Knudsen
og Jens Søndergaard.
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3.295,2 dage

