DR pigekorets julekoncert - København
Kom med på en rigtig juletur til vores hovedstad og oplev DR Pigekorets smukke julekoncert. Det er så man
får gåsehud, når de dygtige piger optræder. Mange har oplevet pigerne på tv-koncerter, men nu har du
chancen for at komme med og opleve det hele fra bedste billetkategori i DR koncerthuset.
Vi krydrer desuden koncertoplevelsen med en flot julebuffet i DR-byen inden koncerten, og en skøn 2-retters
middag i København efter koncerten.
Der bliver også lejlighed til på egen hånd at opleve København i julepyntet tilstand.
Vi overnatter på Zleep Hotel Arena. Vi spiser morgenmad i hotellets restaurant.

Dagsprogram
Rejseplan
1. dag: København. Koncert. Julebuffet
Vi kører fra Jylland fra morgenstunden og ankommer til København over middag. Her checker vi først ind på
hotellet, og der bliver tid til evt. omklædning mm, inden vi kører til koncerten i DR Koncerthuset, hvor
frokostbuffeten venter os kl. 14:30. På bordet er marinerede sild, julesild, lun leverpostej med bacon &
champignon, flæskesteg med hjemmelavet rødkål, frikadeller med agurkesalat, brie med rugkiks & druer,
hjemmelavet ris á la mande med kirsebærsauce samt hjemmebagt rug- & franskbrød med fedt & smør.
Hertil fri øl, vin, vand.
Koncerten begynder kl. 16:00 og varer 1 ½ time. Vi har billetter i kategori A. Herefter kører vi retur til hotellet
og videre til restauranten i København hvor vi spiser aftensmad.
Efter middagen kører vi retur til vores hotel, eller man kan tage metroen retur på egen hånd til hotellet.
2. dag: Tivoli, Strøget eller byrundtur. Hjemrejse
Efter morgenbuffeten afleveres bagagen i bussen kl. 10. Dagen er til fri disposition, og vi anbefaler såvel
besøg i Tivoli som en strøgtur. Mulighederne er mange. Kør med chaufføren på en hyggelig sightseeingtur i
byen mellem 10:15 og kl. 12:00. Kl. 15:00 kører vi fra Tivoli på H.C. Andersens Boulevard og tilbage til vores
udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

11.12.2021
12.12.2021
2 dage
Fyn, Jyl.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program

2.595 Kr.
2.295 Kr.

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, hotelophold i delt dobbeltværelse, morgenmad, julefrokostbuffet inkl. øl, vin, vand,
koncertbillet kat. A, 2-retters middag i København samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Billet i kat. A: Inkluderet
Frokostsandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 15 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
11.12.2021 - 12.12.2021

Zleep Hotel Copenhagen Arena
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