
Vores Dronning kan i år fejre sin 80 
års fødselsdag og på denne udflugt 
kan du komme med til hovedsta-
den og være med til at fejre det fra 
første parket. 
Vi kører til København fra morgen-
stunden, og undervejs serveres kaf-
fe og smurt rundstykke.
Vi ankommer til Københavns cen-
trum ca kl. 11, og vi kører så tæt 
på Amalienborg det lader sig gøre. 
Herfra går vi det sidste stykke ind 
på slotspladsen, som denne dag vil 
være fyldt med glade mennesker, 
som også gerne vil vinke til Dron-
ningen.
Kl. 12.00 træder Dronningen og 
den kongelige familie ud på balko-
nen på Christian IX’s palæ. Husk at 
medbringe dit eget flag til at vifte 
med. Vi håber solen skinner, og Den 
kongelige Livgarde gennemfører 
vagtskifte på slotspladsen forinden. 
Efter balkonscenen på Amalien-
borg vil dronningen køre i karet 
gennem byen til Københavns Råd-
hus, hvor hun også vil træde frem 
på balkonen.

Der bliver tid på egen hånd til at 
nyde menneskemylderet og den 
festlige stemning, inden vi kl. 15:00 
kører fra H.C. Andersens Boulevard 
tilbage mod Fyn og Jylland. Ved 
Vissenbjerg Storkro spiser vi 2-ret-
ters middag, inden vi kører hjem 
mod vores udgangspunkter.
Husk, at der på en dagsudflugt 
med Riis Rejser altid indgår en hyg-
geprins eller -prinsesse, som efter 
bedste evne og sammen med chauf-
føren sørger for den gode udflugts-
stemning.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland

Afrejse     Pris
To 16.04  545,-

Prisen inkluderer
Hyggeprins, buskørsel i **** bus, smurt 
rundstykke og en kop kaffe, 2-retters 
middag samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Fast plads i bussen: 30,-/20,-/15,-

Dronning  
Margrethe 80 år 

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 Dronningens fødselsdag

•	 Oplev hovedstaden i festtøjet

•	 Hyggeprins/prinsesse med  
på turen

Endagsudflugt til København 

Påstigning  Afgang      Hjemkomst
Hedensted, Statoil  06.45      20.15
Vejle, Papuga Bus Vinding 07.15      19.45
Fredericia Banegård 07.45      19.15 
Middelfart afk.  08.00      19.00

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


