
CIRKUSREVYEN i juni 2023

ULF ferie er formidler for Riis Rejser. Riis Rejser er teknisk udbyder. Riis Rejser CVR. nr:
26212057, medlem af rejsegarantifonden nr. 1466

Fest og farver i
København

Busrejse til København t/r
Morgenmad i bussen samt frokostsandwich
Aftensmad på bakken inkl. 2 glas
Overnatning på Hotel Lautruppark
Billetter til Cirkusrevyen
Byrundtur med lokalguide
Deltagelse af ULF Feries frivillige

INKLUDERET I PRISEN

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding hurtigst muligt

Depositum på 1.500 kr. betales ved tilmelding
(Husk tilmeldingsskema enten online eller på papir)

Restbeløb ved dobbeltværelse: 1.950 kr. 
Restbeløb ved eneværelse: 2.350 kr.
Betales senest d. 20. marts

Kontonummer til betaling:
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274
Tekst på overførslen: dit navn/Cirkus

OBS!
Bussen samler op flere steder i Danmark, se opsamlingssteder
på vores hjemmeside www.ulf.dk
OBS! Transport til/fra opsamlingssted står den enkelte
gæst selv for.

 

Tag med på bustur til København og gensyn med
Cirkusrevyen. Cirkusrevyen er Danmarks største revy med
sjov og grin fra start til slut.
DAG 1
Vi ankommer til København omkring middag, hvor det er 
muligt at spise frokost, inden vi midt på eftermiddagen
kører mod hotellet. Efter en times tid sætter vi kursen mod
bakken, her vil der være tid til at nyde resten af
eftermiddagen. Det kan anbefales at besøge ”Matador-
byen” Korsbæk, eller man kan prøve nogle af de mange
sjove forlystelser. Efter et par timers hygge på Bakken står
den på revymiddag inkl. 2 glas vin, efterfulgt af selve revyen.
Efter forestillingen går turen tilbage til hotellet.
DAG 2
Efter et godt morgenmåltid tager vi på tur i København,
på gå-ben og med bus. Vi har lokalguide med, og skal
se mange af Københavns kendte seværdigheder. F.eks.
Den Lille Havfrue, Amalienborg, Christianshavn osv.
Hvis der stemning for det, kan vi også hoppe af bussen
og tage på en havnerundfart. Midt på eftermiddagen
sætter vi igen kursen hjemad.

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER
Afrejse: 24. juni 2023
Hjemkomst: 25. juni 2023
Pris pr. person i dobbeltværelse:

Tillæg for eneværelse 400 kr. 

3450,-

Opsamling i
Jylland 

og på Fyn


