
København - DRs Store Juleshow - aftenkoncert
Kom med på en rigtig juletur til vores hovedstad og oplev DR’s fantastiske Juleshow i DR Koncerthuset.
Når julen står for døren, inviterer DR Koncerthuset, som altid, til julefest for hele familien. På scenen giver
en række af de skønneste danske og nordiske solister bud på deres yndlingsjulehits, såvel som egne
numre.
Der bliver også lejlighed til at opleve København på egen hånd.
Vi bor på Zleep Hotel Ballerup. Ophold med morgenbuffet.

Dagsprogram

1. dag: København. DR’s Store Juleshow
Vi kører fra Jylland fra morgenstunden og ankommer til København først på eftermiddagen.

Rejseplan for gæster med aftenkoncert:
Vi kører til Fisketorvet og nyder de julesmykkede butikker. Vi forventer at være på hotellet ca. 15:30, så der
er tid til hvil og omklædning, inden vi kl. 17 kører fra hotellet til DR Koncerthuset med buffetstart kl. 18:00.
Aftenkoncerten starter kl. 19.45. Vi har gode billetter i kategori A på 1. balkon.
Efter koncerten kører bussen retur til hotellet.

2. dag: Tivoli, Strøget eller byrundtur. Hjemrejse
Efter den fine morgenbuffet mødes vi med vores lokale guide, som tager os med på en to timers byrundtur.
Herefter har du mulighed for at tage på opdagelse i København. Måske skal de sidste julegaver købes i
smukke omgivelser i Magasin eller Illum. En tur i Tivoli og få sin frokost her er også en mulighed. Kl. 15
kører vi fra Tivoli på H.C. Andersens Boulevard og tilbage til vores udgangspunkter.
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Rejsefakta

Afrejse: 27.11.2021
Hjemkomst: 28.11.2021
Varighed: 2 dage
Afrejse fra: Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser

Enkeltværelse. Forplejning ifølge program 2.495 Kr.
2-sengsværelse. Forplejning ifølge program 2.195 Kr.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program 2.195 Kr.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program 2.195 Kr.

Prisen inkluderer

Buskørsel i **** bus, hotelophold i delt dobbeltværelse, julebuffet inkl. drikkevarer i koncerthuset,
morgenmad, koncertbillet kat. A, byrundtur med lokalguide, samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb

Billet til DR Koncerthuset kat. A: Inkluderet
Sandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Sandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke inkl. en kop kaffe: 15 kr.
Udflugter iflg program eksklusive entréer: Inkluderet
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