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Nogle af teltets bedste bi l letter på første parket t i l
revyen, overnatning i  København på 4* hotel,
lækker middag og t id t i l  hygge i  vores smukke

hovedstad - krydretmed l idt ekstra luksus
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En ny begyndelse
Sidste sæson kunne vi sige farvel til både instruktør Lisbeth Dahl og kapelmester James Price -
hvilket nærmest kunne markeres som enden på en æra. 

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 - der er altså lagt i kakkelovnen til et brag af en fest med spiddende samfundssatire,
sang, dans og glad musik, med nogle af Danmarks sjoveste skuespillere. 

Brunch på Fyn
Efter endt opsamling kører bussen mod Fyn og Sjælland. Der holdes pause på Fyn, hvor en lækker
brunch nydes inden turen fortsætter mod Hovedstaden. Her tjekker vi ind på det 4-stjernede hotel,
Copenhagen Island, der ligger lige ved kajkanten i Københavns Havn og med den skønneste udsigt
over både havnen og byens tage og tårne. Blot 5 minutters gang fra Islands Brygge, Fisketorvet og
Kødbyen, med en fantastisk stemning i de gamle slagtehaller og butikker, og nu et populært
samlingspunkt for både lokale beboere og gæster i København. Vi indkvarteres på det topmoderne
hotel, hvor der er gratis Wi-Fi, aircondition, TV, hårtørrer mm. på alle værelser. 

Charme og lækker mad på Dyrehavsbakken
Sidst på eftermiddagen kører vi med bussen, via Strandvejen, til Dyrehavsbakken i Klampenborg.
Vi starter den fornøjelige aften på Restaurant Postgården i Korsbæk på Bakken. Vi får serveret en
lækker tre retters menu bestående af røget hellefisk med salat og friske krydderurter. Hovedretten
er perlehønebryst med honningristede grøntsager, estragonsky og små kartofler. Til dessert
serveres en jordbærtrifli med flødeskum, der får tankerne hen på barndomsminderne. Til
middagen er der inkluderet 3 glas vin. 

Efter middagen er der lidt tid på egen hånd til at udforske den skønne gamle forlystelsespark. 

De bedste pladser til Cirkusrevyen 2023
Herefter er det tid til at ankomme til Teltet på Bakken, hvor vi nyder en velkomstdrink, inden vi fra
de forreste rækker, overværer årets brag af Cirkusrevyen med Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Merete
Mærkedahl, Niels Ellegaard og Mads Knarreborg. Vi har de bedste pladser i gruppe A, lige foran
scenen. I pausen skal vi nyde en forfriskning, så vores stemmebånd igen er klar til anden akt fyldt
med grin og latter. 

Når forestillingen slutter, kører vi tilbage til vores hotel. 

Guidet gåtur i København og Rådhus Pandekager 
Efter et godt morgenbord sætter vi bagagen ind i hotellets aflåste rum. Herefter starter anden
dagens program med en guidet gåtur med vores rejseleder i Indre by. Herefter er der tid på egen
hånd til et evt. besøg på Christiania, en lille tur gennem Strøget og frokost. Der er mange
muligheder og rejselederen hjælper gerne med forslag, også til gode frokoststeder. Senere samles
vi igen og drager mod Københavns Rådhus. Her skal vi have en rundvisning i de historiske lokaler
og  undervejs nyder vi de berømte rådhuspandekager med tilhørende mousserende vin. 

Om eftermiddagen vender snuden vestpå, hvor vi gør et lille holdt med mulighed for at køb af
mad, hvis sulten har meldt sig. 

Forventet hjemkomst imellem kl. 19.15-20.15, efter to oplevelsesrige dage på Sjælland.

Program:



Kørsel i 4 stjernet bus 
Erfaren dansk rejseleder 
Lækker brunch tallerken på første dagen 
Tre retters menu samt vinmenu på Restaurant Postgården 
A-billetter til Cirkusrevyen 
Et Cirkusrevy-program pr. to personer
Velkomstdrink i Cirkusrevyens bar 
Forfriskning i pausen til Cirkusrevyen
Overnatning på 4-stjernet hotel centralt i København 
Morgenmadsbuffet med udsigt over Sydhavnen
Rundvisning på Københavns rådhus samt rådhuspandekager og bobler 

Prisen for denne guldtur er kr. 3395,- for avisens abonnenter og kr. 3595,- for ikke-
abonnenter. 
Eneværelsestillæg på kr. 700,-

Inkluderet i prisen:

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller telefon
96263756-57

Program:


