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CIRKUSREVYEN 2021 - ULF’S FINALESÆSON

2 dage 
kun  

kr. 1.895

Dag 1 – Restaurant Bakkens Perle 
og Cirkusrevyen (F, A)
Undervejs mod Sjælland til vores hotel 
serveres en let frokost, bestående af en 
lækker sandwich og kaffe. Vi ankom-
mer midt på eftermiddagen. 

Efter indlogering på værelserne, kører 
vi på Bakken, hvor vi har et par timer på 
egen hånd, inden vi mødes på Restau-
rant Bakkens Perle til Bakkens største 
”Tag selv bord”. Herefter sætter vi os 
godt til rette, til turens absolutte høj-
depunkt – nemlig ”Cirkusrevyen 2021”. 

Umiddelbart efter forestillingen retur-
nerer vi til vores hotel.

Dag 2 – ”Guldkysten” (M)
Efter morgenmad kører vi langs ”Guld-
kysten” - fra Rungsted forbi Humlebæk 
med Louisiana, Snekkersten, Helsingør 
(passerer Kronborg og det nye søfarts-
museum) gennem Hornbæk, Dronning-
mølle, Gilleleje og ned forbi Græsted. 
Vi ankommer til Fredensborg Slot ved 
Esrum Sø. Dette slot har i mange år haft 

særstatus som regentparrets mest be-
nyttede residens, og Kancellihuset var 
tidligere Kronprinseparrets residens på 
Fredensborg. Slotshaven er et af Dan-
marks største historiske haveanlæg. Vi 
nyder haven og i området er der mu-
lighed for at købe frokost (ekskl.) Her-
efter går turen til Frederiksborg Slot i 
Hillerød. Kongehuset benytter stadig 
slotskirken til kirkelige handlinger - for 
eksempel blev prins Joachim og Ale-
xandra viet her i 1995. Vi fortsætter 
den royale kurs mod Fyn når vi ved Fre-
derikssund kører over Kronprins Frede-
riks bro.

Årets skuespillere
Skuespillerholdet for sæson 2021 i 
Danmarks største revy er et 6-stjernet 
hold på scenen med: 

Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Niels Olsen, 
Merete Mærkedahl, Henrik Lykkega-
ard og Niels Ellegaard.

Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken er Danmarks største revy og byder altid på sjov og politisk satire. 

Ans Rejser gentager årligt med succes vores hyggelige ture til Cirkusrevyen. På vores populære ture 

til Cirkusrevyen og Nordsjælland er der i 2021 indlagt en unik tur langs ”Guldkysten” hvor vi gør 

hold ved både Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot.  

• Middag på Bakkens Perle

• Tur langs ”Guldkysten”

• Meget indhold til en skarp pris

• Vi bor på Gentofte Hotel

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:
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Kronborg Frederiksborg Slot

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 1 x morgenmad, 1 x let frokost samt 

1 x aftensmad på Bakken
• Transport og udflugter iflg. program
• Gode billetter til Cirkusrevyen  

(kategori B)
• Alle skatter, afgifter samt bidrag

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 300
• Fast plads i bussen kr. 95
• Afbestillingsforsikring fra kr. 115

 
Gentofte Hotel 3***
Gentofte Hotel ligger ca. 8 km. Nord 
for Københavns centrum og byder på 
smukke omgivelser og hyggelig atmo-
sfære. Gentofte Hotel ligger i flotte 
bygninger, der efter sigende går helt 
tilbage til 1667, og det siges, at dati-
dens kongefamilie benyttede kroen til 
frokosthvil på den lange vej til og fra 
Fredensborg slot. Med sin 400 år gamle 
historie, charmerende atmosfære og 
professionelle personale er Gentofte 
Hotel ideelt både til overnatning og 
konferencer.

Se mere på www.gentoftehotel.dk.

Fredensborg Slot

 14.05. - 15.05. 2 dage 1.895

 11.06. - 12.06. 2 dage UDSOLGT

 25.06. - 26.06. 2 dage 1.895

 02.07. - 03.07. 2 dage 1.895

 21.07. - 22.07. 2 dage 1.895

 03.08. - 04.08. 2 dage UDSOLGT

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

 04.06. - 05.06. 2 dage UDSOLGT

 19.06. - 20.06. 2 dage 1.895

 26.06. - 27.06. 2 dage 1.895

 09.07. - 10.07. 2 dage 1.895

 30.07. - 31.07. 2 dage 1.895

 06.08. - 07.08. 2 dage 1.895

 28.05. - 29.05. 2 dage UDSOLGT

 02.06. - 03.06. 2 dage UDSOLGT

 13.08. - 14.08. 2 dage UDSOLGT

 21.08. - 22.08. 2 dage 1.895

 14.08. - 15.08. 2 dage 1.895

 27.08. - 28.08. 2 dage 1.895


