
CIRKUSREVY 

GOLD 2020 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Danmarks største revy byder endnu engang på knivskarp komik, spiddende 
samfundssatire, sang, dans og glad musik, når de i 2020 åbner op i teltet på Bakken. Ulf Pilgårds 

sidste år på de skrå brædder. Kom med og oplev et storartet show på første parket.  

 

Program 

Dag 1.  

Efter endt opsamling kører bussen mod Fyn og Sjælland. Vi holder frokostpause på Fyn, hvor der serveres 

sandwich, og der er mulighed for at strække benene.  

Herefter direkte til vores hotel, det 4-stjernede Copenhagen Island, ved kajkanten i Københavns havn med 

den skønne udsigt både over havnen og over 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 

med gratis Wi-Fi, aircondition, TV, hårtørrer mm. på alle værelser.   

Kl. 16.00 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 Hellefisk med salat af courgette hertil peberfrugt-vinaigrette til forret. Hovedretten er rosa stegt 

oksemørbrad med rødvinssauce, timianbraiseret fennikel og gulerod og hertil serveres nye kartofler. Til 

dessert serveres vaniljefromage med friske bær. 

Herefter er det tid til at komme over i Teltet på Bakken, hvor vi nyder en velkomstdrink, inden vi fra de fem 

forreste rækker overvære årets brag af Cirkusrevyen med Lisbet Dahl, Mille Lehfeldt, Ulf Pilgaard, Niels 

Ellegaard og Carsten Svendsen. Vi har de bedste pladser i gruppe A, lige foran scenen og i pausen er der fri 

bar. Det bliver en aften med humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og glad musik i teltet på Bakken. 

Efter forestillingen kører vi direkte tilbage til vores hotel, hvor der er mulighed for en drink i baren. 

 

Afrejsedage 
23. maj 2020 

06. juni 2020 

15. august 2020 

 



   

 

 

  

 

  

 

 

 

Dag 2.  

Efter et godt morgenbord sætter vi bagagen ind i hotellets aflåste rum. Første halvdel af dagen er på egen 

hånd. Oplev for eksempel Nyhavn, se vagtskiftet på Amalienborg eller gå en tur gennem Strøget. Der er 

mange muligheder og rejselederen hjælper gerne med forslag. Også til gode frokoststeder.  

Tidlig eftermiddag samles vi ved hotellet for at køre en lille byrundtur i København inden vi drager tilbage til 

Jylland. Vi er hjemme igen omkring kl. 21.30 efter to oplevelsesrige dage på Sjælland.   

 

Rejsen inkluderer: 

✓ A-billetter i Cirkusrevyen (række 1- 6) 

✓ Overnatning på 4 stjernet hotel centralt i København 

✓ Morgenmadsbuffet med udsigt over Sydhavnen 

✓ Tre retters menu på Restaurant Postgården 

✓ Et Cirkusrevy-program pr. to personer 

✓ Velkomstdrink i Cirkusrevyens bar 

✓ Fri bar i pausen 

✓ Frokostsandwich på første dagen  

✓ Erfarende dansk rejseleder 

✓ Kaffe på anden dagen inden hjemkørsel  

✓ 4. stjernet bus 

✓ Bidrag til rejsegarantifonden samt alle lovpligtige skatter og afgifter 

 

Pris pr. person kr. 2.595 

Enkeltværelsestillæg kr. 675 

Tillæg for twin værelse: kr. 200 per person (på forspørgsel) 

Europæiske afbestillingsforsikring kr. 160 (kr. 175 ved enkeltværelse)  

 

Opsamlingstider: 

Opsamling Herning Banegård  kl. 09.00  

Opsamling Hammerum, Handelsbanken kl. 09.10 

Opsamling Ikast, Føtex  kl. 09.20  

Opsamling Silkeborg, Søtorvet kl. 10.00 

 


