
Rejseprogram 
 

Denne tur til København kombinerer det klassiske med nogle anderledes oplevelser.  
På turen mod Sjælland gøres et par pauser, hvor der nydes rundstykker og sandwich.   
Ved ankomst til København tjekkes der ind på hotellet. Hotel Wakeup Bernstorffsgade er cen-
tralt placeret lige ud til kanalen, og i gå afstand til Tivoli. Tag en tur ned igennem Strøget, op-
lev København fra vandet side med en kanalrundfart, se vagtskiftet på Amalienborg eller nyd 
hovedstadens summende på en af Nyhavns cafeer. Tiden er jeres egen. 
 
Om aftenen arrangeres en guidet tur, med et helt bestemt tema. Alle storbyer har en skygge-
side, men de færreste kender historierne der ligger til grund for dette. Temaer som ”Blod, 
bødler og bordeller” og ”Byen på vrangen”, er eksempler på hvad der venter jer denne aften. 
 
Få den bedste start fra morgenen, med et godt måltid fra hotellets restaurant, der er placeret 
på hotellets 10. etage, hvorfra en uovertruffen udsigt over København kan nydes. 
Vi sætter derefter bagagen ind i hotellets aflåste rum. Formiddagen vil være fri, til at kunne 
ligge en fælles oplevelse ind, eller igen have tid på egen hånd. Efter frokosttid køres der fra 
hovedstaden. 
 
På vej hjem, lægges turen forbi det spektakulære Skovtårn. Først er der en flot tur igennem 
bøgeskoven, inden I når til foden af tårnet. Med sin højde på 45 meter, står tårnet flot over 
trækronerne, med en 360 grader synsvinkel rundt i det sjællandske landskab. Turen er samlet 
3,2 km.  
  

KØBENHAVN 
 

Afgang 

Dato 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Frokost sandwich 

✓ Overnatning på Hotel Wake up  

      Bernstorffsgade inkl. morgenmad 

✓ Guidet tur i København 

✓ Skovtårnet 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 
 

Opsamlingstider: 

Bestilling 

Hjemby Kl. 10.00 

  

  

  

  

Pris pr. person          ,- 
 

Arrangør: 

Skave Turistfart A/S 

 

  

  

Skave Turistfart A/S 

97 46 80 55 

info@skave-turistfart.dk  

Ret til ændringer forbeholdes.  


