
Dag 1 – Restaurant Bakkens Perle 
og Cirkusrevyen 
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 2020”. 

Umiddelbart efter forestillingen retur-
nerer vi til vores 4****hotel.

Dag 2 – Nyhavn, kanalrundfart og 
Dragør 
Efter morgenmaden kører vi ind til Ny-
havn, og her har vi inkluderet en kanal-
rundfart i rejsens pris, billet hertil bliver 
udleveret i bussen, og man kan således 
opleve København fra søsiden, når det 
passer bedst.

Der bliver også lidt tid på egen hånd 
i Nyhavn, inden vi sætter kursen mod 
Dragør ved frokosttid.  Dragør har en 
del bevaringsværdige huse, stokroser-
ne blomstrer lystigt i de mange små, 
krogede gader. Især havnen er spæn-
dende, her er en masse fredede bygnin-
ger. Der vil være lidt tid på egen hånd i 
Dragør. Midt på eftermiddagen sætter 
vi atter kursen mod det jyske - mange 
indtryk rigere - og er tilbage ved vores 
udgangspunkt først på aftenen.

Årets skuespillere
Skuespillerholdet for sæson 2020 i 
Danmarks største revy er:

Ulf Pilgaard
Lisbet Dahl
Niels Ellegaard
Mille Lehfeldt
Carsten Svendsen

Der er tale om tre veloplagte og vel-
kendte ansigter samt et nyt, frisk pust 
- nemlig Carsten & Mille

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

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

ture til Cirkusrevyen og København er der også mulighed for, på egen hånd at fordybe sig lidt 

mere i vores historiske hovedstad.   

Bemærk desuden at vi har inkluderet både middag på Restaurant Bakkens Perle samt en kanalrund-

fart – en skarp pris med meget inkluderet.

• Middag på Bakkens Perle

• Kanalrundfart inkluderet

• Meget indhold til en skarp pris

• Vi bor på 4**** hotel

BESTIL HOS PANTER REJSER FORDI:

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

Cirkusrevyen - 
Ulf’s sidsteCirkusrevyen 2020

2 dage kun kr. 1.895.-

KULTURREJSE



Kanalrundfart er inklusiv

Dragør Skønne Nyhavn

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)
• Kanalrundfart
• Alle skatter, afgifter samt bidrag

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 300
• Fast plads i bussen kr. 95
• Afbestillingsforsikring fra kr. 109

Hotel Lautruppark 4****
Hotel Lautruppark er et 4-stjernet full-
service hotel beliggende kun 20 minut-
ter fra Københavns centrum.

De store, komfortable værelser er holdt 
i varme naturfarver og møbleret med 
kvalitets træ- og lædermøbler. Samt-
lige værelser har faciliteter som eget 
bad / toilet, minibar med drikke og 
snacks, 26" tv og gratis ubegrænset in-
ternetadgang.

Gæsterne kan spille pool, dart eller 
bordtennis i spillelokalet - og terrassen 
er et dejligt sted at slappe af. 

Se mere på www.lautruppark.dk.

Amalienborg

29.05. - 30.05. 2 dage 1.895

05.06. - 06.06. 2 dage UDSOLGT

20.06. - 21.06. 2 dage 1.895

03.07. - 04.07. 2 dage 1.895

22.07. - 23.07. 2 dage 1.895

04.08. - 05.08. 2 dage UDSOLGT

AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

03.06. - 04.06. 2 dage 1.895

12.06. - 13.06. 2 dage UDSOLGT

26.06. - 27.06. 2 dage UDSOLGT

10.07. - 11.07. 2 dage 1.895

31.07. - 01.08. 2 dage 1.895

07.08. - 08.08. 2 dage 1.895

14.08. - 15.08. 2 dage UDSOLGT

15.08. - 16.08. 2 dage 1.895

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


