
Nu kan du opleve endnu en stor 
musical i Operahuset i København, 
når efterfølgeren til Dirty Dancing 
og Saturday Night Fever, Flashdan-
ce - The Musical rammer Danmark 
i 2019. Musicalen er baseret på fil-
men af samme navn, som er den 
klassiske historie om kærlighed, for-
elskelse og kampen for at lykkes og 
blive til noget. Flashdance The Musi-
cal giver dig alle de største 80’er hits 
som What a Feeling og I love rock 
and roll, og vi garanterer dig et brag 
af en dansemusical med landets 
dygtigste dansere, et kæmpe live-
orkester og selvfølgelig Silas Holst i 
spidsen.
Udover Silas Holst, tæller de medvir-
kende bl.a. Robert Hansen, Pernille 
Schrøder, Sicilia Gadborg, Jimmy 
Jørgensen, Ditte Gråbøl, Morten 
Kjeldgaard, Kristine Yde m.fl.
Vi har billetter i kategori A fra række 
12.
Der bliver også lejlighed til at opleve 
København på egen hånd, ligesom 
vi også tilbyder en guidet rundtur 
med lokal guide.
Vi bor på Scandic Hotel i Sydhav-
nen. Vi spiser aftensmad samt mor-
genmad i hotellets restaurant.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og ankommer til Københavns 
centrum, hvor man kan nyde Strø-
get og finde lidt frokost, inden vi kø-

rer mod vores hotel. 
Vi spiser en dejlig 2-retters menu på 
hotellet, inden vi kører mod det ny 
Operahus på Holmen.
Forestillingen begynder kl. 20.00 og 
forventes at være færdig omkring kl. 
23, hvor vi kører tilbage til hotellet.

2. dag: Byrundtur med lokalguide. 
Hjemrejse
Efter et dejligt morgenbord forlader 
vi hotellet, og tager med bus rundt 
i Københavns gader og stræder med 
vores lokale guide. Københavns 
mange spændende bygninger og 
områder får liv, når vores lokale 
guide sætter ord på!  Byrundturen 
omfatter bl.a. Den lille Havfrue, 
Amalienborg, Vesterbro, Nørrebro, 
Christianshavn m.m. Over middag 
anbefaler vi en tur med en af de 
hyggelige udflugtsbåde eller strøg-
tur. Midt på eftermiddagen sætter 
vi igen kursen mod Fyn og Jylland. 
På Fyn holder vi pause, inden turens 
sidste etape tilbage mod vores ud-
gangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse          Hjemkomst       Pris        Rute
Lø 20.07.19    Sø 21.07.19     2.295,-  D/1

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, broafgift Storebælt 
t/r, hotelophold i delt dobbeltværelse med 
morgenmad og aftensmad, siddepladser i 
bedste kategori, byrundtur med lokalguide 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 450,- 
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-

København 
Flashdance - The Musical 

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Flashdance 

•	 Operaen, København

•	 Silas Holst igen i hovedrollen

•	 Byrundtur med lokal guide

•	 Afrejse fra Jylland og Fyn

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


