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Cirkusrevyen
En uforglemmelig aften på Bakken
Når Ulf Pilgaard i 2020 fejrer sin 40. sæson i Cirkusrevyen bliver det samtidig hans sidste
sæson i teltet. Det bliver et stort år med fejring af Ulf Pilgaards jubilæum og afslutning, når
han sammen med Lisbet Dahl, Niels Ellegaard samt Cirkusrevy-debutanterne Mille
Lehfeldt og Carsten Svendsen indtager scenen i TELTET på Bakken.
Cirkusrevyen er, hvert år, en stor succes., som du kan opleve live på Dyrehavsbakken.
Udover en sjov aften på Bakken, får du en flot kanalrundfart med Netto-Bådene samt
overnatning på Copenhagen Strand, der er beliggende i det absolutte centrum med
Nyhavn som nabo.

1. dag
Afgang Århus kl.08.30 opsamlingssted efter aftale.
Turen går over Fyn, hvor der holdes en pause, så vi kan nyde vores frokostpakke. Videre
mod København, hvor vi ankommer til vores hotel midt i København centrum. Vi bor i
hjertet af København, så der er rig mulighed for at gå en tur i Nyhavn eller blot indkvartere
sig. Bemærk tjek ind er efter kl.1400. Sidst på eftermiddagen kører bussen fra hotellet til
Dyrehavsbakken. Kl.18.00 skal vi opleve revyen. Efter revyen er der aftenbuffet på
Bakkens Perle. Efter aftensmaden køres der til hotellet.

2. dag
Morgenbuffet på hotellet. Der er mulighed for opbevaring af vores bagage i et aflåst rum
på hotellet. Derefter er dagen til fri rådighed. Hotellet ligger centralt så Nyhavn, Strøget,
Amalienborg og Kongens Nytorv er inden for 10 min. i gåafstand. København byder også
på mange andre oplevelser som bl.a. Tivoli, Den Blå Planet, Nationalmuseet, Ny
Carlsberg Glyptoteket, Fisketorvet, Torvehallerne mv. Kl. 15.00 kører bussen hjem igen
med en mindre pause på Fyn. Derfra til vores hjembyer med hjemkomst først på aftenen.

Hotel info: 4-stjernet renoverede Hotel Copenhagen Strand er beliggende i hjertet af
København, et stenkast fra Nyhavn, med Amalienborg i baghaven og med shopping på
Strøget lige om hjørnet. Alle værelser har bad/toilet, hårtørrer, TV og telefon. Bar samt
elevator på hotellet.

- på vej mod nye oplevelser

