København - West Side Story
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

03.12.2022
04.12.2022
2 dage
Fyn, Jyl.
2.395,-

Højdepunkter
Billet i kategori A i Operaen på Holmen
3 retters middag i Operaen inden
forestillingen inkluderet
Byrundtur med lokal guide
Afrejse fra Jylland og Fyn
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København - West Side Story
West Side Story kommer til Operaen. Så enkelt kan det siges, og vi har billetterne, og vi synes, du skal unde
dig selv at tage med og opleve denne verdensberømte musical fra 1957. Skal du kun se én musical i dit liv,
så vælg West Side Story. Leonard Bernstein og Stephen Sondheims udødelige klassiker efter
Shakespeares Romeo og Julie er et evigt symbol på, at kærligheden er størst. Der bliver også lejlighed til at
opleve København på egen hånd, ligesom vi også tilbyder en guidet rundtur med lokal guide. Vi overnatter
på Hotel Wake Up Copenhagen Carsten Niebuhrs Gade, der ligger blot ca. 400 meter fra Tivoli. Ophold
med morgenbuffet.

Dagsprogram
Rejseplan
1. dag: Til København. Middag og Forestilling
Afrejse fra Jylland fra morgenstunden og ankomst til København først på eftermiddagen. Vi indkvarteres på
vores hotel, og der bliver tid til at slappe af, inden vi ca. kl. 16:45 kører til Operaen på Holmen og spiser en
lækker 3 retters middag kl. 17. Kl. 19.30 begynder musicalen. Vi har billetter i kategori A. Efter forestillingen
kører vi tilbage til vores hotel.
Om forestillingen på Operaen
Den erfarne instruktør Thomas Bendixen, sætter West Side Story i scene, når Bernsteins elskede musical
om Tony og Maria for første gang opføres i Operaen. Bendixen har skabt mange succesforestillinger på Det
Kongelige Teater, blandt andet Brødrene Løvehjerte og Hvem er bange for Virginia Woolf? Det Kongelige
Teaters balletmester, Nikolaj Hübbe, koreograferer efter Jerome Robbins’ originale dansetrin. Bernstein
gendigtede Shakespeare tragedie Romeo og Julie til historien om Tony og Marias umulige forelskelse i
skyggen af New Yorks bandekrig. Temaerne vold og død som underholdning forargede publikum ved
premieren, men kritikken blev overskygget af Bernsteins musik. Hans soundtrack var et mix af klassisk
musik og den musik, man hørte på klubber og på gaden i hans hjemby New York, jazz og latinamerikanske
rytmer – en musikalsk fusion, der stadig holder. Med mere end 30 medvirkende på scenen og Det Kongelige
Kapel er der lagt op til en pragtopsætning på Operaens Store Scene.
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2. dag: Byrundtur med lokalguide. Hjemrejse
Efter en dejlig morgenbuffet checker vi uf fra hotellet og du har mulighed for at tage med på byrundtur
sammen med vores lokale guide, der fra kl. 10 til 12 viser rundt i vores spændende hovedstad. Herefter kan
du på egen hånd nyde København. Kl. 15 kører vi fra Tivoli på H.C. Andersens Boulevard og tilbage til
vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

03.12.2022
04.12.2022
2 dage
Fyn, Jyl.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program

2.795 Kr.
2.395 Kr.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, broafgift Storebælt t/r, hotelophold i delt dobbeltværelse med morgenmad, 3 retters
middag i Operaen inden forestillingen ex.drikkevarer, musicalbillet i kategori A, byrundtur med lokalguide
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Billet i kat. A: Inkluderet
Energitillæg: 47,46 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
03.12.2022 - 04.12.2022

Wake Up - Carsten Niebuhrs Gade

Alle afgange på rejsen "København - West Side Story"
Afrejse
03.12.2022

Hjemkomst
04.12.2022

Dage
2 dage

Pris fra
2.395,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl.

