
 
 

Nå….. nu kommer der virkelig noget vi alle kan glæde os til: 
Vi skal nemlig med Sørens Rejser til København 14. og 15. august og 
her skal vi naturligvis se  
Cirkusrevyen 
- og dagen efter skal vi bl.a. på  
Rosenborg slot og se kronjuvelerne 
 
Lyder det ikke godt? Nu skal du bare høre: 
 
Dag 1. 

Den 14. august kl. 08.30 kører vi fra Langkærvej 2. Vi får naturligvis 
kaffe/the og et rundstykke undervejs. Omkring middagstid ankommer vi 
til Knudshoved, det gamle færgeleje på fynssiden. Her er der opstillet 
borde og bænke og her kan vi nyde vores frokostpakke og evt. gå en tur 
på tangen og se Storebæltsbroen. Så kører vi videre mod Sjælland og 
ankommer til vores hotel – Hotel Gentofte - om eftermiddagen. Senere 
kører vi til Bakken hvor vi skal spise en 3 retters menu på Bakkens Perle. 
Derefter skal vi naturligvis ind og se Cirkusrevyen. 
Cirkusrevyen er jo underholdning i særklasse. Instrueret af Lisbet Dahl 
med hende selv, Ulf Pilgaard og Henrik 

Lykkegaard som den erfarne kerne og 
dertil kommer to dygtige skuespillere, 
nemlig Lise Baastrup og Karsten 
Jansfort. Og selvfølgelig vil James 
Price for 20. gang stå i spidsen som 
kapelmester for revyens orkester. 
 
Dag 2. 
Efter dejlig morgenmad pakker vi bussen og kører vi ind til centrum af 

København hvor vi skal besøge Rosenborg Slot og 
se Kronjuvelerne. Slottet blev oprindeligt bygget 
som lysthus efter ordre fra Christian IV 1606-1607 
i en ny anlagt park, Kongens Have, uden for 



Københavns volde. Vi får en guidet 
rundvisning på slottet samt Skatkammerets 

dyb under slottet, hvor Rigsregalierne funkler 
side om side med Danmarks kronjuveler. 
Frokosten skal vi naturligvis indtage på 
Nyhavn og vi skal nyde et dejligt stjerneskud. 
Herefter skal vi på Kanalrundfart og opleve 
København fra søsiden. 
Og selvfølgelig får i lidt tid på egen hånd. 
 
Mæt af godt samvær, god mad og masser af indtryk kører vi mod Tilst og 
forventer at være hjemme omkring kl. 20.00 
 
Prisen for dette arrangement er kr. 2645,- Tillæg for enkeltværelse kr. 
395,-  
Bindende tilmelding til Annelise på 
tlf. 25 13 85 01 (vi skal jo både købe og betale billetterne i god tid til 
cirkusrevyen) 
Eller på vores mail: seniortourstilst@gmail.com -  
 
Senere vil i så få en opkrævning med kontonummer fra Sørens Rejser 
hvortil i skal betale. 
 
 
Det her får i for jeres penge: 
- bustransport i 4-stjernet bus 
- smurt rundstykke og kaffe/the 
- frokostpakke på dag 1. 
- overnatning 
- 3-retters menu på Bakkens Perle 
- b billet til cirkusrevyen 
- rundvisning på Rosenborg inkl. entré 
- frokost i Nyhavn 
- kanalrundfart 

 
- Vigtigt - 

Skynd jer at melde jer til – sidste frist er allerede den 15. marts 
da billetterne til cirkusrevyen skal sikres. 
 
Kærlig hilsen 
Bestyrelsen 

ROSENBORG SLOT 


