
Nu kan du igen opleve megasuc-
cesen Dirty Dancing som musical i 
Danmark.
Med Silas Holst, Mathilde Norholt 
og Karina Frimodt i spidsen for mere 
end 30 skuespillere, sangere og dan-
sere. Musicalen blev hurtigt udsolgt 
i 2015, derfor gentager man nu suc-
cesen.
Der bliver også lejlighed til at opleve 
København på egen hånd, ligesom 
vi også tilbyder en guidet rundtur 
med lokal guide.
Vi bor på den hyggelige Herløv Kro i 
Herlev med dejlige værelser og ven-
lig betjening. Se mere om hotellet på 
vores hjemmeside.
Vi spiser aftensmad og morgenmad 
i hotellets restaurant.

Rejseplan
1. dag: Til København. Middag og 
Forestilling
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og ankommer til København 
først på eftermiddagen. Vi indkvar-
teres på Herløv Kro og har tid til at 
slappe lidt af, inden vi spiser en tid-
lig 2-retters middag.
Kl. 20.00 skal vi være på plads i 
Scandic Falkoner på Frederiksberg. 
Vi har billetter i kat. A plus.
Efter forestillingen kører vi tilbage til 
Herlev, og på kroen venter der nat-
mad til dem, som har bestilt dette.

Om forestillingen:
”Nobody puts Baby in a corner”, er 
én af de mest berømte filmreplik-

ker i de sidste 30 år. Replikken var 
lagt i munden på Patrick Swayze 
og vil for altid blive forbundet med 
filmen DIRTY DANCING. Handlin-
gen i DIRTY DANCING udspiller sig 
hen over sommeren 1963 på et for-
nemt kursted i det nordøstlige USA. 
Den klodsede og sky rigmandspige, 
Frances ”Baby” Housemann, er på 
sommerferie med sin søster og deres 
forældre. Babys verden er pæn og 
poleret, og først da hun møder den 
karismatiske danselærer Johnny 
Castle og hans venner, slår hendes 
verden sprækker, og virkeligheden 
slår rod i Baby.

2. dag: Byrundtur med lokalguide. 
Hjemrejse
Efter en dejlig morgenbuffet har du 
mulighed for at tage med på by-
rundtur sammen med vores lokale 
guide, der fra kl. 10 til 12 viser rundt 
i vores spændende hovedstad. Her-
efter kan du på egen hånd nyde Kø-
benhavn. 
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         Rute 
Lø 12.09        Sø 13.09 1.995,-    D/1 

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

Tilkøb
Enkeltværelse: 250,-
Natmad inkl. en øl/vand: 135,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Afbestillingsforsikring: 6 % af rejsens pris

Dirty Dancing - The Musical  
København

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Billet	i	kategori	A	plus

•	 Byrundtur	med	lokal	guide

•	 Afrejse	fra	Jylland	og	Fyn

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


