2 eller 3 dage
AFREJSEDATO
1. juni
3. juli
20. juli
23. juli
14. august
28. august

DAGE
2
3
2
3
3
2

Fra 1.795,RUTE
4C
4C
4C
4C
4C
4C

PRIS
1.795,2.595,1.795,2.595,2.595,1.695,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse pr. nat
370,Rabat til 3. person på 1 værelse pr. nat
150,
INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 
4-stjernet bus
ü 
1 eller 2 overnatninger i København
ü 
1 eller 2 x morgenmad
ü 
1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 
1 x aftensmad (hjemrejse)
ü 
Udflugter ekskl. entréer og billetter
ü 
Dansk rejseleder
BILLETPRIS CIRKUSREVYEN
KATEGORI
FRE-LØR
Kategori A
565,-

MAN-TORS
515,-

ØVRIGT: Saloversigt på Bakken
se www.nillesrejser.dk/cirkusrevyen.
1.6 og 20.7 er der aftenbuffet på
Restaurant Bræddehytten efter forestillingen,
mens vi på de andre afrejsedatoer nyder
aftenbuffet’en før forestillingen.
HOTEL:
Absalon City Hotel
www.absalon-hotel.dk
BESTIL PÅ:

www.nillesrejser.dk/cirkusrevyen

Mulighed for
kanalrundfart og
efterfølgende tid
på egen hånd
238 CIRKUSREVYEN - KØBENHAVN MED NILLES

2 eller 3 dage

Cirkusrevyen - København
Wonderful Copenhagen

På denne tur kan du glæde dig til at opleve Københavns store arkitektoniske perler og pragtfulde grønne åndehuller, og til at nyde en aften i
Danmarks største revy, Cirkusrevyen, hvor vi lover dig, at lattermusklerne
bliver rørt.
CIRKUSREVYEN 3 DAGE
1. DAG: Tivoli
Morgenkomplet i Hedensted. Vi kører en kort
byrundtur i København, inden der bliver tid
på egen hånd til frokost, indkøb, museumsbesøg eller til blot at nyde den hyggelige
stemning på Strøget. Sidst på eftermiddagen
kører vi til Absalon City Hotel. Om aftenen
spadserer vi til det stemningsfyldte Tivoli,
hvor vi kan nyde vores aftensmad og opleve
de mange boder og forlystelser. Entré til
Tivoli koster kr. 105,00 pr. person og skal
bestilles ved tilmeldingen.
2. DAG: Byrundtur - Kanalrundfart Cirkusrevyen
På en byrundtur ser vi bl.a. Christiansborg,
Nyhavn og Rosenborg Slot samt Langelinie
og Den lille Havfrue. Der vil også være
mulighed for kanalrundfart og efterfølgende
tid på egen hånd. Sidst på eftermiddagen
kører vi til Dyrehavsbakken, hvor vi
oplever turens højdepunkt, Cirkusrevyen.
Skuespillerne Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og
Henrik Lykkegaard m.fl. udgør den erfarne
kerne og er klar til at levere et forrygende
show. Før forestillingen kan man se nogle
af bygningerne i Korsbæk på Bakken (uden
rundvisning), og der er mulighed for at nyde
en aftenbuffet på Restaurant Bræddehytten.
Aftenbuffet kr. 149,00 pr. person og
billet til Cirkusrevyen skal bestilles ved
tilmelding.
3. DAG: Roskilde Domkirke
Vi kører til Roskilde Domkirke, som er
kongehusets foretrukne gravkirke og et af de
vigtigste monumenter, vi har i Danmark. Her
ser vi kongegravene og Dronning Margrethes
gravmæle. Efter frokost på egen hånd i
Roskilde kører vi til Hedensted, hvor vi spiser
aftensmad.

CIRKUSREVYEN 2 DAGE
1. DAG: Cirkusrevyen
Morgenkomplet i Hedensted. Ved ankomst
til København bliver der tid på egen hånd
til frokost, indkøb, museumsbesøg eller
blot at nyde den hyggelige stemning på
Strøget. Sidst på eftermiddagen kører vi til
Dyrehavsbakken, hvor vi skal opleve rejsens
højdepunkt, Cirkusrevyen. Skuespillerne
Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Henrik
Lykkegaard m.fl. udgør den erfarne kerne og
er klar til at levere et forrygende show. Før
forestillingen er der mulighed for at nyde en
aftenbuffet på Restaurant Bræddehytten.
Aftenbuffet kr. 149,00 pr. person og
billet til Cirkusrevyen skal bestilles ved
tilmelding.
2. DAG: Byrundtur - kanalrundfart
Efter en kort byrundtur, hvor vi bl.a. kommer
forbi Den Sorte Diamant og Christiansborg,
er der mulighed for at tage på kanalrundfart,
hvor vi nyder vores smukke hovedstads
seværdigheder fra søsiden. Efter kanalrundfarten kører vi mod Hedensted, hvor vi får
tidlig aftensmad.
OM HOTELLET
Absalon City Hotel er et 4-stjernet hotel,
centralt beliggende i København tæt på Tivoli,
Strøget og Hovedbanegården. Hotellet råder
over elevator og morgenmadsrestaurant.
Alle værelser er med bad og toilet samt TV.
Forplejningen om morgenen er en flot buffet.

