København - Musicalen Waitress
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

08.05.2021
09.05.2021
2 dage
Fyn, Jyl.
2.195,-

Højdepunkter
Broadway hit i København
Gode billetter i kategori O
Dejligt hotel med halvpension
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København - Musicalen Waitress
Kom med til Musical på Det Ny Teater. Vi skal opleve det populære Broadway Hit Waitress.
Fuld af hjertevarme, humor og virtuose, iørefaldende sange. Jenna, spillet af Maria Lucia, er servitrice og
mester-tærtebager i Joes Diner. Hun er fanget i et trist ægteskab, men finder trøst ved at hælde al sin
kærlighed i sine fantastiske tærter. Da Jenna uforudset bliver gravid, indleder hun et forhold til sin læge og
beslutter sig for at deltage i en stor tærte-bagedyst. Præmien kan give startkapital til et nyt liv.
Vi bor på Hotel Glostrup Park med dejlige værelser og venlig betjening. Se mere om hotellet på vores
hjemmeside.

Dagsprogram
1. dag: Musical
Efter påstigning holder vi en lille formiddagspause, og turen går mod København og Glostrup, hvor vi
ankommer til vores hotel først på eftermiddagen. Vi tjekker ind og kan nå at slappe lidt af, inden vi kl. 17
spiser en dejlig to-retters middag. Herefter kører vi til Det Ny Teater, hvor musicalen begynder kl. 20. Vi har
billetter i kategori O, midt på gulvet. Efter musicalen kører vi hjem til vores hotel igen.
2. dag: Nordisk Film rundvisning, Nyhavn eller Tivoli
Efter et dejligt morgenbord forlader vi hotellet og kører ind til byen, hvor man kan stå af og nyde søndagen i
Nyhavn, gå i Tivoli, eller hvad man har lyst til.
Bussen kører til Nordisk Film, hvor man kl. 11 kan komme med på en ca. 75 minutters rundvisning bag
kulisserne. Skal bestilles sammen med rejsen.
Over middag anbefaler vi en tur med en af de hyggelige udflugtsbåde på Københavns kanaler eller en
strøgtur. Midt på eftermiddagen sætter vi igen kursen mod Fyn og Jylland. På Fyn holder vi pause, inden
turens sidste etape tilbage mod vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

08.05.2021
09.05.2021
2 dage
Fyn, Jyl.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program

2.345 Kr.
2.195 Kr.
2.195 Kr.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, hotelophold med morgenmad, 2-retters middag, musicalbillet i kategori O, samt
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Rundvisning Nordisk Film – Olsen Banden udstillingen: 140 kr.
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
08.05.2021 - 09.05.2021

Glostrup Park Hotel
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Alle afgange på rejsen "København - Musicalen Waitress"
Afrejse
08.05.2021

Hjemkomst
09.05.2021

Dage
2 dage

Pris fra
2.195,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl.

