
 

 

 

Rejseprogram 
 

Mange har gjort det til en tradition at besøge Tivoli i  København i juletiden og det er der god 

grund til. Alene det at se Tivolis julelys er en eventyrlig oplevelse. Hvert år overrasker Tivoli 

med et nyt tema og haven bliver fyldt med nostalgi og romantik. Det har de gjort siden 1994, 

hvor jul i Tivoli så dagens lys første gang. Siden har begivenheden tiltrukket op mod 800.000 

mennesker hvert år. Dette med god grund. Forberedelserne til julemarkedet tager to           

måneder. Der sættes 450.000 julelys, 1.100 juletræer og 60 boder op i den smukke og eventyr-

lige have. Den amerikanske designer John Loring, der står bag julebelysningen på New Yorks 

fornemmeste shopping gade Park Avenue, har desuden pyntet haven med b.la. 300.000       

lyspunkter ved piletræerne ved Tivolisøen. Alene dette tager to elektrikere tre uger at få   

stablet på benene. De fleste af Tivolis forlystelser og restauranter er åbne under hele            

julemarkedet og det er muligt både at få gløgg, varm kakao og æbleskiver eller en juleplatte 

imens de legesyge morer sig med Nissetog, Musikkarrusellen eller Svingkarrusellen.               

Julemanden kommer desuden forbi haven hver dag for at modtage juleønsker. 

 

JULETUR TIL TIVOLI -

KØBENHAVN 

Afgang 

Dato 

Foto: Slot og Kluturstyrelse 

 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  
✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 
Mulige tilkøb: 
✓ Kaffe og rundstykker  
✓ Entre Tivoli  
✓ Entre Tivoli +1 glas gløgg/varm kakao og 3 

æbleskiver  
✓ Entre Tivoli, frokostplatte på Restaurant 

Påfuglen inkl. 2 genstande  
 
Tidsprogram 
Kl. 06.00  Afgang Holstebro 
  30 min. pause til rundstykker og kaffe 
Kl. 11.00   Ankomst Tivoli, København 
Kl. 18.00  Afrejse Tivoli, København 
Kl.  23.00 Hjemkomst Holstebro 
 
 
 
 
 

Bestilling: 

Pris på bus ved 52 pers.*                 ,- 

*Inkl. Storebæltsbro tur/retur 

Arrangør: 

Skave Turistfart A/S 

 

Skave Turistfart A/S 

97 46 80 55 

info@skave-turistfart.dk  

Ret til ændringer forbeholdes.  

Foto: Lasse Salling 


