
CIRKUSREVYEN 2023
 

13 . -14.  MAJ
 

AFGANG FRA IKAST/SILKEBORG
 

Bi l let på de forreste rækker t i l  revyen,
overnatning l idt uden for København på 4* hotel,
middag og t id t i l  hygge i  vores smukke hovedstad

 
Teknisk arrangør: Venø Rejser 

Ti lmelding t i l  Læserklubben
 
 

 Cirkusrevyen Classic 2023

Foto: Henrik Petit



Tag med på tur, når vi sammen skal opleve Danmarks største revy, der endnu engang byder på knivskarp komik,
spiddende samfundssatire, sang, dans og glad musik, når de i 2023 igen åbner op i teltet på Bakken. Anden
dagen bruger vi i København med blandt andet en klassisk kanalrundfart

Efter endt opsamling kører bussen mod Fyn og Sjælland. på Fyn holder vi en frokostpause, hvor der serveres
sandwich, og der er mulighed for at strække benene. Herefter kører vi direkte til vores hotel, det 4-stjernede
Hotel Lautrup Park, blot en kort køretur fra København. Vi indkvarteres på det moderne hotel hvor der er gratis
Wi-Fi, aircondition, TV, hårtørrer mm. på alle værelser. 

Det smukke Dyrehavsbakken
Klokken 17.00 kører vi med bussen, via Strandvejen, til Dyrehavsbakken i Klampenborg. Vi starter vores
fornøjelige aften på Restaurant Staldknægten, der blandt andet er kendt for deres gode danske køkken. Vi får
den store aftenbuffet med mange spændende lune og kolde retter. Herefter er det tid til at opleve verdens
ældste eksisterende forlystelsespark. På Bakken er der altid en særlig stemning. Så gå en afslappende tur rundt,
tag en omgang i en af de mange forlystelser eller besøg, den næsten tro kopi af, Korsbæk by med kopier af
bygningerne fra Matador som eksempelvis Damernes Magasin, Jernbane Restauranten, Banken og meget mere. 

Cirkusrevyens nye æra
Klokken 21.00 skal vi overvære årets brag af Cirkusrevyen. Sidste år kunne vi sige farvel til ikoniske Lisbeth Dahl,
som både instruktør og skuespiller, men også Kapelmester James Price. 

I år byder vi velkommen til blandt andet Bodil Jørgensen og Mads Knarreborg, som nye medlemmer af
Cirkusrevy-familien. Desuden vil Joy-Maria Frederiksen overtage rollen som instruktør. Med andre ord er der lagt
op til en aften med humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og glad musik i teltet på Bakken. Efter
forestillingen kører vi tilbage til vores hotel. 

Sommer i hovedstaden
Morgenmaden nydes i hotellets restaurant. Vi forlader hotellet og tager derfra turen ind til indre København.
Her skal vi på en klassisk kanalrundfart og på sightseeingtur på Slotsholmen. Gruppen deles i to, og imens første
gruppe er på kanalrundfart, viser rejselederen rundt på Slotsholmen på gåben. Her kommer vi bl.a. forbi
Christiansborg, Børsen og Det Kongelige Biblioteks have. Herefter byttes der. På kanalrundfarten får vi set en
masse af Københavns smukke seværdigheder fra vand siden. Herefter er der tid på egen hånd. Oplev for
eksempel Nyhavn, se vagtskiftet på Amalienborg eller gå en tur gennem Strøget. Der er mange muligheder og
rejselederen hjælper gerne med forslag, også til gode frokoststeder, hvor frokosten kan nydes. Om
eftermiddagen samles vi og vender snuden vestpå, hvor vi gør et lille holdt og får en kop kaffe og kage, inden
hjemkomst imellem kl. 19.15-20.15 efter to oplevelsesrige dage på Sjælland. 

Vælg mellem tre identiske afgange 13.-14. maj, 15.-16. juli eller 6.-7. august

Turen koster 2.395 kroner for avisens abonnenter. Eneværelsestillæg kan købes gennem Læserklubben for 450
kroner. 

Program



Kørsel i 4-stjernet bus 
 Erfaren rejseleder 
Frokost sandwich første dag 
Aftenbuffet på Staldknægten 
A-billetter til Cirkusrevyen 
Overnatning på 4-stjernet hotel tæt på København 
Morgenmadsbuffet på hotellet 
1 times kanalrundfart 
Guidet tur på Slotsholmen med rejselederen
 Buskaffe og kage på anden dagen

Prisen er inklusive:

Det er muligt at reservere en bestemt plads i bussen for 75 kroner per person. Bestillingen foregår gennem
Læserklubben.

Kontakt mail@laeserklubben.dk eller telefon: 96263756/57

Program


