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Dag 1 – Vandretur på Frederiks-
berg og tid på egen hånd 
Afgang fra Herning kl. 8.00. Kl. 12.30 
starter vi med en hyggelig frokost på 
Frederiksberg, hvor Anne Vibeke fra 
Anne Vibeke Rejser kommer med et 

WALK AND TALK MED ANNE VIBEKE

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Unik rejse - KUN med Ans Rejser

• To dages gåture med Anne Vibeke  
   i de smukkeste omgivelser

• Lækker frokost på Allegade 10

• Billet til Go Boat

2 dage
fra

kr. 2.995

Oplev København og Frederiksberg på en helt ny måde med populære Anne-Vibeke som guide. Hun 
går forrest mens Jan Ørum Vermø danner bagtrop, når vi sammen traver gennem Frederiksberg og 
København, og efterfølgende ser de mange historiske bygninger fra kanalerne fra søsiden.
Anne Vibeke har sat lidt ord på vort nye og helt anderledes koncept for at se og opleve sammen:
Gå så går det nok med Anne-Vibeke
Så længe vi går, så går det nok. Ordene kommer ikke fra Anne-Vibeke, men fra Danmarks store filo-
sof Søren Kirkegaard, men ikke desto mindre er det hele omdrejningspunktet for denne helt særlige 
rejse, hvor du i herlig selskab med Anne-Vibeke, kommer med på en byvandring i København og ser 
bygninger og områder du aldrig har oplevet. Og hører historier du ikke tidligere har hørt.
Hele ideen med Walk and talk er at skabe et anderledes samvær med hyggelige snakke og anderle-
des oplevelser. Som medguide er Jan Ørum Vermø, der gennem næsten 20 år har haft tilknytning til 
Frederiksberg.

oplæg på turens program og lidt om 
hendes nye walk & Talk koncept.

Derefter starter første etape, hvor vi 
går ad Allegade, ned ad Gl. Kongevej, 
op ad Frederiksberg Alle. Dernæst går 
turen igennem Haveselskabets Have 
og rundt i Frederiksberg Have. Turen 
er ca 7 km.

Dernæst kører vi til centrum kl. 16.00 
hvor alle har frem til 22.00 på egen 
hånd i centrum. Vores guide går i 
Tivoli, hvor alle er velkommen til at gå 
med på egen regning..

Dag 2 – Vandretur med Anne Vi-
beke og Go boat
Vi spiser morgenmad på Gentofte Ho-

tel tjekker ud og begiver os ind mod 
Christianhavns kanaler, her her Anne 
Vibeke planlagt en ca 8 km smuk og in-
teressant vandretur.

Dernæst går vi ned til Go boat, hvor vi 
på egen hånd sejler rundt i havnen og 
ind gennem kanalerne og ser smukke 
København nedefra og op.

Her har vores gode ven ”Svend Strå-
hat” lavet lækre sandwich og fundet 
en udsøgt hvidvin som vi fortærer un-
der sejladsen.

Kl. ca 15.00 forlader vi København og 
der vil være mulighed for en pause og 
let mad på Kildebjerg på Fyn. Vi forven-
ter at lande i Herning ca. 20.30.
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busudflugter i 4-stjernet luksusbus
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 1 x morgenmad
√ 1 x frokost sandwich på udrejsen
√ 1 x frokost på Allégade 10
√ Anne Vibeke fra Anne Vibeke Rejser 

fortæller
√ Gåtur i Haveselskabets Have
√ Gåtur i Frederiksberg Have
√  Vandretur med Anne Vibeke ved 

Christianhavns kanaler
√ Go boat i København
√ Transport og udflugter ifølge        

program
√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 595,-
• Fast plads i bussen kr. 95,-

Gentofte Hotel 3***
Gentofte Hotel ligger ca. 8 km. nord for 
Københavns centrum og byder på smuk-
ke omgivelser og hyggelig afmosfære. 
Gentofte Hotel ligger i flotte bygnin-
ger, der efter sigende går helt tilbage til 
1667, og det siges, at datidens konge-
familie benyttede kroen til frokosthvil 
på den lange vej til og fra Fredensborg 
slot. Med sin 400 år gamle historie, 
charmerende atmosfære og professio-
nelle personale er Gentofte Hotel ideelt 
både til overnatning og konferencer. 
Se mere på www.gentoftehotel.dk.

Frederiksberg Have

 21.08. - 22.08.

 02.05. - 03.05.  2 dage 2.995,-

 2 dage 2.995,-

Frederiksberg Have

Frederiksberg

Børsen


