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Cirkusrevy på Bakken
Nyhed – udflugt til Bryggen inkl. i prisen

Revyen på Dyrehavsbakken havde i 2017 igen en forrygende sæson med over 160.000 gæster 
til et brag af en forestilling og begejstrede anmeldelser. I 2018 består holdet af Ulf Pilgaard, 
Lisbeth Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard og Amalie Dollerup. En besætning der 
garanterer endnu en Cirkusrevy med humor, elegance, glæde og ikke mindst kaskader af 
latter! Cirkusrevyen på Bakken er underholdning i topklasse – og altid med et aktuelt drilleri 
i ærmet. Her hudflettes politikere og kulturpersonligheder, så publikum i salen vrider sig af 
grin. Hvem husker ikke Ulf Pilgaard som storrygende dronning eller forfængelig politidirektør, 
og Lisbet Dahl som Lars Løkke!

Crimetour 
Kriminelle og andre mørkemænd og kvinder har betrådt Københavns smalle gader og stræder 
gennem tiden. Vold og tyveri var dagligdagens orden i tider, hvor knapheden reagerede, og 
vilkårene var barske. På gaden var det den stærkes ret, som herskede i gamle dage.
Du kommer med på en yderst skummel og makaber byvandring, hvor du kommer til at 
stifte bekendtskab med steder og personer, der igennem Københavns mærkværdige og 
fascinerende historie har været med til at præge byens mange skyggesider - hvis du tør.

BUSREJSE – 2 DAGE

Afrejse Hjemkomst        Pris     Rute Hotel  
Lørdag 26.05 Søndag 27.05       1.999,- H / 8 Gentofte
Torsdag 31.05 Fredag 01.06   2.099,- G / 7 Absalon
Lørdag 02.06 Søndag 03.06 1.999,- H / 8 Gentofte
Torsdag 07.06 Fredag 08.06   2.099,- H / 8* Absalon
Onsdag 13.06 Torsdag 14.06   2.099,- H / 8 Absalon
Tirsdag 19.06 Onsdag 20.06 1.999,- H / 8 Gentofte
Lørdag 04.08 Søndag 05.08 1.999,- H / 8 Gentofte
Lørdag 11.08 Søndag 12.08 1.999,- G / 7 Gentofte
Onsdag 15.08 Torsdag 16.08    2.099,- H / 8 Absalon
Lørdag 18.08 Søndag 19.08 1.999,- H / 8* Gentofte
Onsdag 22.08 Torsdag 23.08   2.099,- H / 8 Absalon

Evt. tillæg
Enkeltværelse   450,-
Middag på Bakkens Perle  149,-
Crimetours (min. 18 deltagere)  200,-

Opsamlingstider og steder
Opsamlingstider og steder oplyses på side 79 
eller på PanterRejser.dk.  *Også opsamling i Sønderborg.

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• 1 overnatning med morgenbuffet
• Billet til Cirkusrevyen i bedste kategori
• Kort byrundtur på Amager
• Afgifter, ansvarsforsikring og  bidrag til Rejsegarantifonden

Hoteller
Det familiedrevne hotel Absalon 4* ligger på det livlige Vesterbro, 
knap 5 minutters gang fra Københavns Hovedbanegård og Tivoli. 
Absalon er grundlagt i 1938, og er et røgfrit hotel. Moderne værelser 
med en farverig indretning, skrivebord, køleskab, TV og safe. 
Der er Wi-Fi på hotellet, som også har en hyggelig restaurant, 
hvor du får en stor og lækker morgenbuffet.  
absalon-hotel.dk

Gentofte Hotel 3* ligger få minutters kørsel nord for København, og 
tæt på Dyrehaven, og selvom hotellet er moderne indrettet, er det 
lykkedes at bevare den oprindelige stemning af hygge og intimitet, 
som stammer helt tilbage fra hotellets grundlæggelse for næsten 
350 år siden. Værelserne byder på stil og charme og er alle røgfrie 
og har TV, gratis Wi-Fi, telefon, skrivebord, allergivenlige dyner og 
puder og badeværelse med toilet og bad, føntørrer. Hotellet er røgfrit. 
gentoftehotel.dk


