
Har du også siddet klistret til skær-
men, sæson efter sæson og nydt sy-
net at de dygtige dansere i smukke 
kjoler og flot makeup, så tag med os 
til København og oplev spektakulær 
dans, eventyrlige kostumer, liveor-
kester og et kæmpe show. Kom med 
til en forestilling om håb, mod og 
livsforandrende oplevelser.
Vild med dans er rullet over skær-
men gennem talrige sæsoner, og nu 
bliver den verdensomspændende tv-
succes for første gang nogensinde 
omsat til teater, når Østre Gasværk 
Teater blænder op for premieren på 
VILD MED DANS – THE MUSICAL 
med mange af de vidunderlige dan-
sere, du kender fra tv.
Glæd dig til en af Østre Gasværk Te-
aters største satsninger nogensinde – 
en ny, original, dansk musical med 
masser af guld, glitter, dans, drama 
og show. Se mere om forestillingen 
på teatrets hjemmeside.
Vi bor på det nyrenoverede Glostrup 
Park hotel, med store komfortable 
værelser. Vi spiser morgenmad i ho-
tellets restaurant.

Rejseplan
1. dag: København. Forestilling
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og ankommer til København 
midt på eftermiddagen. 
Efter check in på hotellet er der lidt 
tid til hvil samt evt. omklædning, in-
den vi kører til Østre Gasværk Teater.

Kl. 17.30 -19.00 spiser vi en Vild med 
dans menu. 
Kl. 20.00 begynder den flotte musi-
cal. Vi har gode billetter i kategori 
O. På gulvet fra række 5-11.
Efter forestillingen kører vi retur til 
vores hotel.  En rigtig flot og festlig 
aften.

2. dag: Strøget eller byrundtur. Hjem-
rejse
Efter den fine morgenbuffet kører vi 
til centrum og mødes med vores lo-
kale guide, som tager os med på en 
to timers byrundtur. Herefter har du 
mulighed for selv at tage på opda-
gelse i København. Nyd en forårsfro-
kost i Nyhavn eller en tur på Natio-
nalmuseet.
kl. 15 kører vi fra Tivoli på H.C. An-
dersens Boulevard og tilbage til vo-
res udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse          Hjemkomst       Pris        
Lø 04.04            Sø 05.04   1.995,-

Der køres ad rute  D/4

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, broafgift Storebælt t/r, 
hotelophold i delt dobbeltværelse, 2-retters 
menu i teateret, morgenmad, O- billet til 
musicalen, byrundtur med lokalguide samt 
alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 150,- 
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer: hør ved tilmelding.

København
 

Vild med dans  
     – the musical 

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Med mange af danserne fra TV

•	 Gode billetter i kategori O

•	 Ophold på Glostrup Park Hotel

•	 Afrejse fra Jylland og Fyn

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


