Aarhus Nord

Cirkusrevy København

26. – 27. Juni 2018
2 dage

En forrygende sæson 2017 er slut, billetsalget har rundet mere end 145.000 solgte
billetter, og det grønne telt på Dyrehavsbakken sprudler atter snart af energi. Direktør
Torben "Træsko" Pedersen glæder sig, og er stolt over at kunne afsløre skuespillerholdet
for 2018 i Danmarks største revy. Der er tale om fire veloplagte og velkendte ansigter
samt et nyt frisk pust - medvirkende i Cirkusrevyen sæson 2018 er: Ulf Pilgaard, Lisbet
Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard og i 2018 er Amalie Dollerup også med på
holdet. Amalie er bl.a. kendt for sin rolle som Amanda i tv-serien Badehotellet og i
publikumssuccesen musicalen Saturday Night Fever. Alle i Cirkusrevyen byder Amalie
velkommen og glæder sig til en sæson 2018 med humor, spiddende samfundssatire,
sang, dans og glad musik i teltet på Bakken.

Tirsdag den 26. juni:
Vi kører over Fyn, hvor der holdes en lille pause, med kaffe og rundstykke fra bussen, før
vi fortsætter til Gentofte. Vi ankommer til hotellet først på eftermiddagen til
indkvartering. Sidst på eftermiddagen kører bussen til Dyrehavsbakken. Først nyder vi en
dejlig aftenbuffet og efterfølgende skal vi opleve Cirkusrevyen.
Når revyen er færdig kører bussen tilbage til hotellet.

Onsdag den 27. juni:
Efter den dejlige morgenmad, sætter vi kursen mod Christiania, her for vi får en
spændende rundvisning med en ”indfødt” christianit. Fristaden er et område i bydelen
Christianshavn i København med et areal på ca. 34 hektar og knap 1.000 beboere. Det er
en slags kollektivistisk anarkistisk og socialistisk anarkistisk fristad, hvor alle som bor der,
kan være med til at bestemme, hvad der skal ske. Christiania består af den nedlagte
Bådsmandsstrædes Kaserne, det tidligere ammunitionsarsenal samt en del af
Christianshavns Vold. Christiania er Københavns fjerdestørste turistattraktion, og har
årligt omkring en halv million besøgende turister.
Efter besøget køres til nærliggende restaurant hvor vi spiser frokost. Her efter begynder
vi hjemturen mod Århus.
Hjemkomst ca. kl.19.00

Pris pr. person: 2.395,- kr.
Inkl.:
kørsel i 4-stjernet røgfri bus.
1 x Kaffe med rundstykke ved bussen første dag
1 x Overnatning
1 x Morgenbuffet
1 x Rundvisning på Christina
1 x Frokost på restaurantmenuen
1 x Aftenbuffet på Bakken.
1 x B-billet til Cirkusrevyen.
Gebyr til rejsegarantifonden.
Dansk moms.
Tillæg for enkeltværelse: 325,- kr.
Tillæg afbestillingsbeskyttelse: 400,- kr. (skal oplyses ved tilmeldingen)
Hoteloplysninger:
Gentofte Hotel
Gentoftegade 29, 2820 Gentofte
Telefon: 39 68 09 11
Hotel info:
Et charmerende hotel som er nyrenoveret, med den oprindelige og hyggelige stemning,
som også eksisterede for 350 år siden. Gentofte Hotel ligger tæt på både grønne
områder og vand. Bernstorff Slotshave og Gentofte sø ligger begge i gåafstand fra
hotellet.

Tilmelding til: Ældre Sagen, senest onsdag den 1. april
Rejseopkrævning udsendes af Sørens Rejser A/S.
Afgang fra:
Arions Hus kl. 09.00
Musikhuset kl. 09.15
Viby Torv kl. 09.30.

Sørens Rejser A/S, er teknisk arrangør af turen og medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

