
Kom med os til den verdensberømte 
opera Tosca på Den Kgl. Opera på 
Holmen i København.

Om Tosca:
Peter Langdals fortolkning af Pucci-
nis klassiker er tilbage på Operaen. 
Rom, juni 1800. Så specifik er ram-
men for Puccinis trekantsdrama 
Tosca, men kampen for frihed og 
kærlighed ligner den, man kan fin-
de overalt i verden og til alle tider i 
historien. 
”Det handler om mennesker – rigtige 
levende mennesker af kød og blod, 
som begærer, længes, elsker, hader, 
tiltrækkes og frastødes – og går i 
døden for det,” fortæller instruktør 
Peter Langdal om sin iscenesættelse, 
hvor klassiske 1800-tals kostumer 
kombineres med en scenografi, der 
peger på det universelle i værket. 
Iscenesættelsen har begejstret publi-
kum i tidligere sæsoner, og nu kan 
den opleves på Operaen med den 
italienske stjernesopran Maria Pia 
Piscitelli i titelrollen. 
Tosca synges på italiensk med dan-
ske overtekster. 

Desuden skal vi på rundvisning og 
spise middag i Operaen inden fore-
stillingen. Der bliver også lejlighed 
til at opleve København med vores 
dygtige lokalguide, ligesom vi får 
tid på egen hånd. Vi overnatter på 

Glostrup Park Hotel. Læs mere om 
hotellet på vores hjemmeside.

Rejseplan
1. dag: Til København. Operaforestil-
ling
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og holder en frokostpause un-
dervejs. Efter check in på hotellet 
kl. 14, kører vi til Operaen på Hol-
men, hvor vi kl. 15:30 skal på rund-
visning. Kl. 17.30 spiser vi 3-retters 
operamiddag i KOST & MASK og kl. 
20:00 skal vi nyde den pragtfulde 
opera. Forestillingen varer 2 timer 
og 40 minutter inkl. pause. Vores 
billetter er i bedste kategori på ræk-
ke 1-3.

2. dag: Byrundtur med lokalguide. 
Hjemrejse
Efter en dejlig morgenbuffet kan du 
tage med på en to timers byrund-
tur med vores dygtige lokale guide, 
som viser os både kendte og mindre 
kendte steder i København. Herefter 
kan du gå på opdagelse i Køben-
havn eller evt. nyde en dejlig frokost 
i Nyhavn eller på Strøget.
Kl. 15 kører vi fra Tivoli på H.C. An-
dersens Boulevard og tilbage til vo-
res udgangspunkter.

København
Den Kgl. Opera på Holmen  
 

Tosca
Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Den	Kgl.	Opera	på	Holmen

•	 Puccinis	verdensberømte	opera

•	 Middag	og	rundvisning	i	Ope-
raen

•	 Billet	i	bedste	kategori

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse          Hjemkomst       Pris        Rute
Lø 01.06            Sø 02.06    2.695,-    F/4

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, hotelophold i delt 
dobbeltværelse, rundvisning inden 
forestillingen, 3 retters middag i operaen, 
operabilletter i bedste kategori, returkørsel 
til hotellet, morgenbuffet, byrundtur med 
lokal guide samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 200,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer: Hør ved tilmelding.

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


