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Cirkusrevy på Bakken
Hotel i centrum af København

Revyen på Dyrehavsbakken havde også i 2018 en forrygende sæson med over 150.000 gæster 
til et brag af en forestilling og begejstrede anmeldelser. 

I 2019 består holdet af Ulf Pilgaard, Lisbeth Dahl, Henrik Lykkegaard, Karsten Jansfort og Lise 
Baastrup. 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!

BUSREJSE – 2 DAGE

DAGSPROGRAM

1. dag: Cirkusrevyen og Bakken
Efter opsamling fra Jylland over Fyn og med pause 
undervejs ankommer du til København midt på 
eftermiddagen. Efter indkvartering er der tid til at gå 
en lille tur i området ved hotellet, inden bussen sidst 
på eftermiddagen kører til Bakken. Du skal opleve 
Cirkusrevyen fra teltets bedste pladser. Før eller efter 
revyen (se tider på www.panterrejser.dk) er det muligt at 
tilkøbe middag på Bakkens Perle, hvor der er reserveret 
bord til buffet. Pris kr. 149,- pr. person (bestilles sammen 
med rejsen). Efter en oplevelsesrig og hyggelig aften 
kører bussen sidst på aftenen til hotellet.

2. dag: København efterfulgt af en tur til Bryggen
Du starter dagen med god tid til hotellets store og 
lækre morgenbuffet. Herefter er der tid på egen hånd 
i København. Efter frokost er der en kort byrundtur 
på Amager med bussen, hvor vi kører rundt på 
Christianshavn, hvor meget af ”Familien fra Bryggen” 
er filmet. Vi skal også se det nye Ørestad og Amager 
strandpark. Midt på eftermiddagen forlader du 
København igen og kører mod opsamlingsstederne.

Afrejse  Hjemkomst                  Pris  Rute
Tirsdag 04.06 Onsdag 05.06               2.099,-            G / 7
Lørdag 15.06 Søndag 16.06               2.099,-            H / 8*
Lørdag 10.08 Søndag 11.08               2.099,-            G / 7
Onsdag 14.08 Torsdag 15.08               2.099,-            H / 8*

Evt. tillæg
Enkeltværelse                                             450,-
Spisning på Bakkens Perle                             149,-

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

Hotel
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

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


