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I Korsbæk på Bakken  
oplever du den helt særlige 
stemning fra Matador

Stemningsfyldte Tivoli

Korsbæk på Bakken 
Oplev det ægte Matador på 
Dyrehavsbakken 
Tag med på en tidsrejse tilbage til årene 
1929-1947. Stedet er den danske provinsby 
Korsbæk, kendt fra DR’s tv-serie Matador 
– og du står midt i byen! Vi befinder os på 
Dyrehavsbakken i København, hvor en tro 
kopi af Korsbæk er opbygget. Gå en tur i 
Algade, kom på visit i Varnæs’ dagligstue, 
klap hunden Kvik, hils på Laura i køkkenet 
og spis frokost på Korsbæks mondæne 
restauration Postgaarden, hvor overtjener 
Olsen styrer etablissementet med sikker 
hånd. Undervejs på rejsen skal vi også 
opleve andre seværdigheder i København 
og naturligvis en tur i Tivoli.

DAG 1 
Vi spiser morgenkomplet i Hedensted. Over middag 
ankommer vi til København, hvor vi på en byrundtur til 
fods ser nogle af byens spændende seværdigheder. Vi 
kører en byrundtur i København, hvor vi bl.a. kommer 
forbi Hovedbanegården og Rådhuspladsen, inden der 
på egen hånd bliver tid til shopping, museumsbesøg 
eller til at nyde den hyggelige stemning på Strøget. Vi 
indkvarteres på vores hotel centralt i København.

DAG 2 
Korsbæk
Om formiddagen kører vi til Dyrehavsbakken og til de 
charmerende rammer på Korsbæk. Vi begynder be-
søget på Postgaarden, hvor vi nyder en lækker, dansk 
frokost. Herefter får vi en rundvisning i den nænsomt 
opbyggede by. Man bemærker hurtigt, at der er kræset 
om detaljerne. Gader og stræder ligger omkranset 
af bygninger og facader, der er som hentet ud fra 
tv-serien med interiør, dekorationer og rekvisitter, der 
er tro mod Matador-universet. 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 DKK 120 pr. person og skal 
bestilles ved tilmeldingen.

DAG 3 
Byrundtur
På en byrundtur ser vi Den Sorte Diamant, 
Christiansborg, Nyhavn og Rosenborg Slot samt 
Langelinie og Den lille Havfrue. Vi gør et kort ophold 
ved Amalienborg Slot. Efter frokost på egen hånd 
kører vi mod Hedensted, hvor vi får tidlig aftensmad.

OM HOTELLET
Absalon City Hotel er et flot 4-stjernet hotel centralt 
beliggende i København tæt ved Tivoli, Strøget og 
Hovedbanegården. Hotellet råder over elevator, bar og 
morgenmadsrestaurant. Alle værelser er med bad,  
toilet, gratis Wi-Fi samt TV. Forplejningen om morge-
nen er en flot buffet. www.absalon-hotel.dk 

 3 DAGE FRA 2.895

BUSREJSE • 3 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

8. juni 4C 2.895
24. juni 4C 2.995
26. juli 4C 2.995
26. august 4C 2.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 740
Rabat for 3. person på værelse 300
Rabat ved på- og afstigning på Fyn 120

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger i København
• 2 x morgenmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x aftensmad (hjemrejse)
• 1 x frokost på Postgården
• Rundvisning i Korsbæk
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ØVRIGT Husene i Korsbæk kan være i 2 plan 
(trapper).

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/KOR


