Bustur til København/Cirkusrevyen 11.til 13. juni
2018
Rejseprogram

Peter Lieps Hus Dyrhavsbakken

Syd-Østvendsyssel Seniorklub har i år arrangeret tur til København og Cirkusrevyen. Turen er
planlagt efter bedste evne og viser kulturelle og festlige muligheder som en 3-dagstur kan give.
Bestyrelsen håber, at turen vil falde i medlemmernes smag og ser frem til en behagelig tur i
hyggeligt samvær.

Mandag den 11.juni.
Kl. 7.30: prc. afgang fra Hjallerup Kulturhus, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup.
Første stop ved rasteplads Gudenåen, hvor vi nyder kaffe og rundstykker hvorefter turen går mod
København. Frokost ved rasteplads Tuelsø S (Slagelse).

Kl. 14.00: Rundvisning med guide på Rosenborg Slot, Kongernes Samling. Rosenborg blev bygget af
Chr. 4. og man oplever danmarkshistorien i et kongeligt perspektiv og får historien helt tæt på
kroppen, når man går i fodsporet på danske konger og dronninger gennem 200 år. Rundvisningen
sluttet med skattekammeret med kronjuvelerne
Kl. 16.15: Kaffe ved Amaliehaven tæt ved Amalienborg
Kl.17.15: Ankomst og indkvartering på Hotel Absalon, Helgolandsgade 15, 1653 København
Kl. 19.00: Aftensmad, 2 retters menu i Restaurant Frk. Barners Kælder.

Tirsdag den 12. juni.
Kl. 9.00: Afgang fra hotellet.
Kl. 10.00: Rundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler og Riddersalen med gobelinerne på
Christiansborg. Der vil også være tid til at besøge slotsshoppen og omgivelserne omkring
Christiansborg.
Kl. 13.00: Frokost i Peter Lieps Hus på Dyrhavsbakken. Efterfølgende har man fri til at gå rundt på
Dyrhavsbakken og opleve gøglerlivet, forlystelserne og en kold øl og ikke mindst Korsbæk fra Tvserien” Matador”.
Kl. 17.30: Aftensmad på restaurant Postgården i Korsbæk, stedet hvor oberst Hackel og andre
prominente personer udfoldede deres liv i ”Matador”.

Kl. 20.00: Årets Cirkusrevy 2018 med Lisbeth Dahl, Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard
og Amalie Dollerup i cirkusteltet.
Kl. 23.30: Ankomst til hotellet.

Onsdag den 13. juni (hjemrejse).
Kl. 9.00: Hotellet forlades og turen går ud af København med kurs mod Stevns.

Kl. 11.00: Besøg og rundvisning på Koldkrigsmuseum Stevnsfortet. Under den kolde krig var
Stevnsfortet en brik i Danmarks og Nato´s forsvar. Et underjordisk fort, som nu er åbent for
offentligheden. Rundvisningen i de 1,7 km. lange gange og 18 m under jorden tager ca. 90 min.
Temperaturen er ca. 10 C, så det vil være fornuftigt at medtage varmt tøj til rundvisningen.

Der vil være tid til at opleve udsigten og naturen fra Stevnsfortet efter rundvisningen.
Gangbesværede kan benytte elevator ned i Fortet – samlet gåtur under jorden, ca. 3 km.
Kl. 13.30: Frokost
Kl. 14.00: Rejsen går tilbage til Vendsyssel.
Kl. 18.00: Aftensmad på Purhus Kro ved Fårup(Randers)
KL. ca. 20.30 forventet ankomst til Hjallerup Kulturhus.
*********

Pris pr. person: 3550,- kr. i dobbeltværelse inkl. alle måltider og entreer, excl. drikkevare.
Turen gennemføres ved min. 40 prs. Der er plads til maks. 50 prs. – tilmelding først til mølle.
Turen foregår i moderne 50 prs. bus fra Hørby Turistbusser, Simon Holdensen er chauffør og
undertegnede vil guide os gennem turen.
Betaling senest den 15. april på udsendte faktura. Bindende tilmelding senest den 30. marts 2018
til Martin Andersen på 3090 5080 - 9895 1835 eller mail: mbholtet@dlgtele.dk.
På bestyrelsens vegne
Syd-Østvendsyssel Seniorklub

