
 
      
 
 
 
 
 
 
     
 

DRONNINGEN MARGRETHE 80 ÅR 
 
 

Vi fejrer H.M. Dronningens 80-års fødselsdag med en to dages tur til København.  
På Frederiksborg slot starter vi en rundvisning, hvor vi b.la. kommer omkring 
særudstillingen ”Dronningens Ansigter” og ser kirken. H.M. Dronningen fejres med maner på  
anden dagen ved Amalienborg.  
 
Program  
Efter endt opsamling kører vi østpå mod vores hovedstad. Vi stopper undervejs og nyder et smurt rundstykke og en kop 
kaffe ved bussen. Inden rundvisning på Frederiksborg slot nyder vi vores medbragte sandwich. Omvisningen byder på 
særudstillingen ”Dronningens Ansigter” samt en generel rundvisning, hvor vi b.la. også kommer ind i kirken. 
Sidst på eftermiddagen tjekker vi ind på det 4-stjernet hotel i centrum af København, Hotel Phönix. Hotellet er indrettet i 
en af Københavns smukke historiske bygninger kun få minutters gang fra Kongens Nytorv og Strøget.  
Aftenen kan du vælge at bruge på egen hånd, eller vælge at gå med rejselederen få hundrede meter (300m) til Nyhavn, 
hvor en smagfuld to retters menu nydes. Dette er et tilkøb (225 kr. per person). Vi nyder denne middag på Restaurant 
Gilleleje som har eksisteret siden 1876. Ved kajpladsen ud for værtshuset lå dengang kartoffelskibet Gilleje fast fortøjet. 
Her kunne københavnerfruerne købe kartofler fra landet. Som supplement til kartoffelsalget drev skipperen smugkro i 
skibets lastrum, selvom det var ulovligt. Da han ikke ville skændtes med myndighederne længere, lejede han en gammel 
kulkælder, som i dag er hvor restauranten ligger. I restauranten ses stadig mange af de eksotiske souvenirs som 
sømændene betalte med for deres mad og drikkevarer.  Restaurant Gilleleje byder os velkomne i deres hyggelige lokaler, 
hvor de sætter en stor ære i at lave god klassisk dansk mad baseret på gode råvarer. Godt mætte slutter aftenen af i 
Nyhavn, hvor resten af aftenen vil være på egen hånd. 
 
Næste morgen nydes morgenmaden på hotellet, inden vi tjekker ud og til fods går rundt i Frederiksstaden. Vi passerer 
Hofmarchallet ”Det Gule Palæ”, hvor der evt. være muligt at skrive en hilsen til H.M. Dronningen i gratulationsbogen. Ved 
middagstid hylder vi Dronningen, der sammen med den kongelige familie vil træde frem på balkonen på Christian IX’s 
Palæ, Amalienborg, kl. 12.00. Vi overværer når Dronningen kl. 12.30 kører fra Amalienborg til Rådhuspladsen i hendes 
guldkaret. 
Efterfølgende vil der være en lille bussightseeing rundt i Københavns gader, inden vi kører mod restaurant Bjælkehuset. 
Stedet har ligget på Valby Bakke siden 1915, hvor der med respekt for de hjemlige råvarer, fortsat i dag serveres klassisk 
dansk mad. Her nydes 2 stk. smørrebrød i autentiske og hyggelige omgivelser. Vi tager overfarten Odden – Aarhus på 
vores tilbagevej, og der vil være mulighed for at købe aftensmad ombord, hvis sulten melder sig. Vi forventer at være 
tilbage i hjembyerne ca. kl. 21.30-22.30 efter to oplevelsesrige dage i hovedstaden.  
Turen er ikke velegnet for gangbesværede.  
 

Pr. person kr. 1.695,- 
Inklusiv: Al kørsel, rundstykke og kaffe samt sandwich på udturen, rundvisning på Frederiksborg slot, overnatning på hotel 
Phönix, frokost på Bjælkehuset, erfaren rejseleder fra Skave Turistfart, bidrag til rejsegarantifonden samt alle øvrige 
lovpligtige skatter og afgifter.  
Afbestillingsforsikring  kr. 103,- / kr. 127,- 
 
Tilmelding skal ske til Læserklubben, Mediehuset Herning Folkeblad Avis: Tlf. 96 26 37 56 
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