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Buskørsel og broafgift
Buskaffe med 1 smurt rundstykke samt 3 stk. håndmadder inkl. 1 stk. øl/sodavand
1 overnatning på Best Western Hotel Hillerød inkl. morgenbuffet
Aftensmad på Restaurant Røde Port, ekskl. drikkevarer
Billetter til cirkusrevyen (kategori A-billetter)
Kanalrundfart i København
Sandwich inkl. 1 øl/vand
Guidet rundvisning på Christiania

2023 byder Danmarks største revy atter på en ordentlig omgang knivskarp komik, spidende samfundssatire,
sang, dans og glad musik. En ny æra er begyndt med Joy-Maria Frederiksen som ny instruktør. Cirkusrevyen
byder i 2023 på et hold med både erfaring fra det historiske, grønne telt samt to nye ansigter. Bodil
Jørgensen og Mads Knarreborg får debut i Cirkusrevyen til næste år, når de sammen med Niels Olsen, Niels
Ellegaard og Merete Mærkedahl går på scenen. 

Som sædvanlig har vi sikret os nogle af de bedste billetter i kategori A, ophold på Hotel Hillerød og på
andendagen skal vi se nærmere på vores herlige hovedstad. Vi skal på en hyggelig kanalrundfart og besøge
fristaden Christiania. 

Hold på hat, briller og tænder
Venø Rejser samler deltagere op i Silkeborg og Herning onsdag 2. august klokken 09.00. Pauser undervejs til
bl.a morgenkaffe og rundstykker og til frokost får vi nogle håndmadder. Over middag ankommer vi til Hotel
Hillerød, hvor vi bliver indkvarteret. 
Sidst på eftermiddagen kører vi til Dyrehavsbakken i Klampenborg, verdens ældste eksisterende
forlystelsespark. Vi indleder den fornøjelige aften på Restaurant Røde Port, hvor vi har bestilt en to-retters
menu.  
Klokken 20.00 begynder årets brag af Cirkusrevyen, så hold på hat, briller og tænder, den får helt sikkert alt,
hvad den kan trække!

Efter forestillingen kører vi tilbage til vores hotel.

Både klassiske og utraditionelle oplevelser
Torsdag , efter et godt morgenbord kører vi ind til København. Her venter der sig en hyggelig havnerundfart.
Vi starter ud ved Den Lille Havfrue og tager på en dejlig tur rundt i Københavns kanaler. 

Vi holder en frokostpause, hvor vi serverer en sandwich og lidt at drikke. 

Turen går nu til Christians Havn, nærmere bestemt Christiania. Her skal vi med en Christianit rundt og høre
om det lidt mere anderledes liv på fristaden.  

Omkring kl. 16 sættes vi kursen hjemad mod  vores hjembyer. 

Pause undervejs med mulighed for at købe aftensmad.

Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00.

Prisen for denne tur er kr. 2545,- for avisens abonnenter. Ikke-abonnenter er velkomne for 2745 kroner.
Eneværelsestillæg på kr. 240,-

Prisen er inklusive 

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

Program


