
BUSREJSE - 2 DAGE

DAGSPROGRAM

Afrejse   Hjemkomst Pris  Rute
Torsdag 30.11 Fredag 01.12                       2.199,-             G / 6
 
Evt. tillæg
Enkeltværelse                                    300,-
 
PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• 1 overnatning med morgenmad
• Entré til Tivoli
• Billet til Annie Get Your Gun i bedste kategori (kat. A)
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 
Hotel
Comfort Hotel Vesterbro ligger i centrum af København, i byens 
hippeste bydel. Her finder du shopping og restauranter lige om 
hjørnet. Gratis økologisk te og kaffe, gratis Wi-Fi, hotelbar og 
restaurant. I løbet af de seneste år har dette kvarter forvandlet 
sig fra slidte bygninger fra 1960’erne til hovedstadens flotteste 
gader. Lyse værelser med lydisolerende vinduer, skrivebord og 
kabel-tv. Badeværelse med bruser eller badekar. Udsigt over 
gården, gaden eller de grønne områder ved hotellet.
www.nordicchoicehotels.dk/comfort-hotel/
 
Opsamlingstider og steder
Oplyses på www.PanterRejser.dk

Annie Get Your Gun på Det Ny Teater 
Samt Jul i Tivoli

NYHED 

MUSICALOPLEVELSE
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Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

Annie Get Your Gun er en af de mest ikoniske og spillede musicals i teaterhistorien. Siden 
verdenspremieren med Ethel Merman i titelrollen i 1946 har musicalen været opført utallige 
gange på Broadway, i West End og på alverdens teatre over hele kloden. På Broadway 
senest i 1999, hvor forestillingen vandt en Tony Award for Best Musical Revival.

Det Ny Teater kan præsentere en fornem rolleliste til Annie Get Your Gun. I den 
legendariske titelrolle som Annie Oakley synes Maria Lucia som skabt til rollen. Hun har 
gennem de seneste år haft ikoniske musicalroller som Maria i The Sound of Music og Roxie 
Hart i Chicago, begge på Det Ny Teater. Og rollen som Annie Oakley hører ubestridt til 
blandt de mest berømte Broadway-roller overhovedet.

Om fredagen skal du opleve Jul i Tivoli. Haven vil være pyntet op med lys, nisser, juletræer 
og alt, hvad der skal til for at skabe den rette julestemning. Duften af klejner, kanel og 
gløgg fylder luften. Der vil være sneklædte træhuse med røg i skorstenene og grantræer. 
Det skal alt sammen bidrage til at ramme den helt rigtige julestemning.

1. dag: Annie Get Your Gun
Efter endt opsamling køres via Fyn med frokostpause 
undervejs. Forventet ankomst til København midt på 
eftermiddagen. Efter indkvartering på Grand hotel, 
anbefales en spadseretur i området, tid til afslapning 
og omklædning, inden middag på egen hånd. Der er 
en kort gåtur til Det Ny Teater (ligger ca. 500 meter fra 
hotellet), hvor du skal opleve Annie Get Your Gun fra 
rigtig gode pladser. Efter en musikalsk og hyggelig 
aften går du sidst på aftenen tilbage til hotellet.

2. dag: Jul i Tivoli
Du starter dagen med god tid til hotellets store mor-
genbuffet. Der er mulighed for en kort byrundtur med 
bussen, til dem der er interesserede. Bussen kører for-
bi nogle af hovedstadens attraktioner - Amalienborg, 
Christiansborg, Marmorkirken, Børsen og Nyhavn. 
Ellers er der tid på egen hånd, indtil Tivoli åbner kl. 
11.00. Tivoli er sædvanen tro pyntet til jul. Udover de 
mange hyggelige boder, vil haven være pyntet med 
nisser, lys, juletræer og alt hvad der skal til for at skabe 
den rette julestemning. Temaet for jul i Tivoli 2017 er 
endnu ikke oplyst. Først på eftermiddagen forlader du 
igen hovedstaden og kører retur til Fyn og Jylland.


