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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. 2020 bliver et specielt år, da 
den folkekære Ulf Pilgaard har valgt at stoppe efter hele 40 sæsoner. Kom med og hyld 
revyens hovedperson igennem mange år. Vi garanterer, at det bliver sjovt, underholdende 
og ikke mindst rørende.

DAG 1 
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 i byen. Sidst på eftermiddagen 
kører vi til Dyrehavsbakken, hvor vi skal opleve rejsens 
højdepunkt, Cirkusrevyen. Skuespillerne Lisbet Dahl, 
Ulf Pilgaard og Niels Ellegaard m.fl. udgør den erfarne 
kerne og er klar til at levere et forrygende show. Før 
forestillingen er der mulighed for at nyde en aften-
buffet på Restaurant Bræddehytten. Aftenbuffet 
DKK 150 pr. person og billet til Cirkusrevyen skal 
bestilles ved tilmelding. Se priser i faktaboks.

DAG 2 
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. www.absalon-hotel.dk.
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BUSREJSE • 2 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

2. juni 4C 1.795
2. juli 4C 1.795

18. juli 4C 1.795
24. juli 4C 1.795

5. august 4C 1.795
12. august 4C 1.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 380
Rabat for 3. person på værelse 180

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 1 overnatning i København
• 1 x morgenmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 1 x aftensmad (hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer og billetter
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Billet til Cirkusrevyen Kategori A DKK 
595 (fre-lør), DKK 545 (man-tors)

VALUTA Danske kroner (DKK)

ØVRIGT Saloversigt på Bakken kan ses på 
nillesrejser.dk/koebci. Den 18/7 og 24/7 er der 
aftenbuffet på Restaurant Bræddehytten efter 
forestillingen.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/KOEBCI


