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PROGRAM 2-DAGSTUR
1. dag
Turen går over Fyn, hvor der holdes en mindre 
frokostpause. Videre mod København og 
Hotel Copenhagen Strand. Hotellet byder os 
velkommen med en kop kaffe, inden vi bliver 
indkvarteret. Vi bor i hjertet af København, så 
der er rig mulighed for at gå en tur i Nyhavn.

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 Bakkens Perle før eller efter revyen. 

2. dag
Morgenbuffet på hotellet. Der er mulighed 
for opbevaring af vores bagage, i et aflåst 
rum, på hotellet. Derefter er dagen til fri 
disposition. Hotellet ligger centralt så 
Nyhavn, Strøget, Amalienborg og Kongens 
Nytorv 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, Torvehallerne mv. Kl. 15.00 
kører bussen, med en mindre pause på Fyn, 
til vores hjembyer med hjemkomst først på 
aftenen.

Cirkusrevyen 1/2/3 dage
  NYHED - A-BILLETTER PÅ GULVET
Traditionen tro er Sørens Rejser klar til endnu en sæson med 
Cirkusrevyen. I 2023 er holdet sammensat af både erfarne skuespillere 
fra det historiske, grønne telt samt to nye ansigter. Bodil Jørgensen og 
Mads Knarreborg får debut i Cirkusrevyen, når de sammen med Niels 
Olsen, Niels Ellegaard og Merete Mærkedahl går på scenen. 

1-DAGSTURE:
Afrejse/hjemkomst:    Revy kl.
Lørdag d. 24/06          18:00
Lørdag d. 15/07                                18:00
Lørdag d. 19/08                                18:00
Pris for 1 dag: Kr. 1.295,-
I prisen er inkluderet:
A-billet på gulvet til Cirkusrevyen
Bagerens sandwichbolle og lidt sødt

2-DAGSTURE:
Afrejse/hjemkomst:           Revy kl.
03/06 - 04/06  Lørdag - Søndag 18:00
10/06 - 11/06  Lørdag - Søndag 18:00
24/06 - 25/06  Lørdag - Søndag 21:00 
30/06 - 01/07  Fredag - Lørdag 18:00
01/07 - 02/07  Lørdag - Søndag 18:00
08/07 - 09/07  Lørdag - Søndag 18:00
15/07 - 16/07  Lørdag - Søndag 21:00
02/08 - 03/08  Onsdag - Torsdag 17:00
03/08 - 04/08  Torsdag - Fredag 20:00
04/08 - 05/08  Fredag - Lørdag 18:00 
05/08 - 06/08  Lørdag - Søndag 18:00
12/08 - 13/08  Lørdag - Søndag 18:00
19/08 - 20/08  Lørdag - Søndag 21:00   
26/08 - 27/08  Lørdag - Søndag 18:00 
Opsamlingsrute:         E
Pris for 2 dage:  Kr.  2.350,-
Tillæg for at bo alene 
i dobbeltværelse: Kr.      595,- 
I prisen er inkluderet:
Havne og kanalrundfart 
Eftermiddagskaffe på hotellet 1. dag
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenbuffet
A-billet på gulvet til Cirkusrevyen 
Bagerens sandwichbolle og lidt sødt 

3-DAGSTURE:
Afrejse/hjemkomst:           Revy kl.
15/06 - 17/06  Torsdag - Lørdag   18:00 
12/07 - 14/07  Onsdag - Fredag  20:00 

Opsamlingsrute:         E
Pris for 3 dage:  Kr.  3.095,-
Tillæg for at bo alene 
i dobbeltværelse:  Kr.  1.195,-
I prisen er inkluderet:
Havne og kanalrundfart 
Eftermiddagskaffe på hotellet 1. dag
2 x Hotelovernatninger
2 x Morgenbuffet
Udflugt til Helsingør
A-billet på gulvet til Cirkusrevyen 
Bagerens sandwichbolle og lidt sødt 

Tilkøb på alle ture: 
Aftenbuffet på Bakkens Perle  Kr.     179,-
                                                                                                                                                     
Hotellet: 
Hotel Copenhagen Strand
Havnegade 37 
1058 København K 
Tlf.: 33 48 99 00                                                                     

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hotel Copenhagen Strand 
- Byens bedste hotel                                                                                
Det 4-stjernede hotel Copenhagen Strand er 
beliggende i hjertet af København, et stenkast 
fra Nyhavn, med Amalienborg og Operaen 
i baghaven og shopping på Strøget lige om 
hjørnet. Absolut byens bedste beliggenhed! Alle 
værelser har bad/toilet, hårtørrer, TV og telefon. 
Bar samt elevator på hotellet.

PROGRAM 3-DAGSTUR
1. dag
Turen går over Fyn, hvor der holdes 
en mindre frokostpause. Videre mod 
København og Hotel Copenhagen Strand. 
Hotellet byder os velkommen med en kop 
kaffe, inden vi bliver indkvarteret. Resten 
af dagen er til oplevelser i København, på 
egen hånd.

2. dag 
Morgenmad på hotellet. Der er mulighed 
for at tage med på udflugt til Helsingør. 
Vi besøger den hyggelige gamle by, der 
bugner af specialbutikker og hyggelige 
caféer og restauranter. I Helsingør er der, 
på egen hånd, mulighed for bl.a. at besøge 
Kronborg Slot, Kulturværftet, Museet for 
Søfart eller Danmarks Tekniske Museum. 
Bussen kører retur til hotellet, så vi kan 
nå at slappe lidt af, inden vi forsætter til 
Dyrehavsbakken sidst på eftermiddagen. 
Det nøjagtige tidspunkt på spilletiden til 
revyen, vil fremgå af dit rejsebevis. Har man 
tilkøbt spisning nydes maden på Restaurant 
Bakkens Perle 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 kører vi til vores hjembyer med 
hjemkomst først på aftenen.

1.295,-
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RKUSREVYEN

1/2/3 dage

fra

Vores gæster skal have den bedste oplevelse, 
så derfor har vi reserveret følgende:

A-billet på gulvet til Cirkusrevyen 
4-stjernet hotel beliggende ved Nyhavn 

Bustransport i 4-stjernet bus


