
2 dage i

København
med Sydvestjysk Landbosenior

23.-24. november 2020



Følg med på en spændende tur til København, hvor vi ople-
ver nogle af Københavns helt store highlights som Nordhavn, 
Nyhavn og Amalienborg. På denne tid af året skal vi naturligvis 
også en tur i Tivoli, hvor hyggelige juleoplevelser venter med 
glimtende julelys, snedækkede træer og julemarked med de 
dejligste julegodter. Turen byder også på royale oplevelser på 
Christiansborg Slot, hvor vi bliver vist rundt i De Kongelige Re-
præsentationslokaler og Riddersalen, hvor Dronningens farve-
strålende gobeliner hænger, der detaljeret fortæller Danmarks 
historie gennem 1.000 år. Er du til historie, kan du også glæde 
dig til at udforske Carlsbergs autentiske bryggerihistorie, når vi 
besøger J.C. Jacobsens oprindelige Carlsberg-bryggeri.

Dag 1 Afrejse og jul i Tivoli
Efter endt opsamling køres der via Fyn og Storebæltsbroen til 
København, hvor der venter to underholdende dage. Undervejs 
stopper vi ved det verdensomspændende transportfirma DSV. 

I København starter fornøjelserne med en byrundtur i bus, hvor 
vi ser nogle af de største highlights som bl.a. Nordhavn, Nyhavn 
og Amalienborg.

Herefter går turen videre til Tivoli, hvor der venter juleglade 
oplevelser for alle pengene. På denne tid af året bliver den 
historiske have fyldt med glimtende julelys, snedækkede jule-
træer og farverige julekugler, der skaber den hyggeligste jule-
stemning. Vi har også mulighed for at gå ”jule-amok” i de mere 
end 60 opstillede stande, der sælger alt fra juledekorationer og 
varme drikke til søde godter og hjemmelavet håndværk. 

Dag 2 Christiansborg Slot, Dronningens gobeliner og 
Carlsberg
Dagen starter på Christiansborg Slot, der ligger på den lille ø, 
Slotsholmen. Slottet er opdelt i to, hvor den ene del bruges af 
Dronningen til at afholde gallamiddage og som til dagligt er 
åben for besøgende. I den anden del af slottet ligger Folke-
tinget, Statsministeriet og Højesteret. På slottet venter der en 
spændende rundvisning rundt i De Kongelige Repræsentations-
lokaler, hvor Dronningen modtager statsoverhoveder og folket 
i audiens. Det er her hun underskriver landets love, afholder 
statsbesøg og nytårskure osv., ligesom hendes forgængere 
gjorde det før hende.

Vi bliver også vist rundt i Riddersalen, der er slottets hjerte, hvor 
der afholdes diverse aftensselskaber og gallamiddage ved 
statsbesøg. Salen er mere end 40 m lang og kan rumme hele 
400 spisende gæster. Det er også her Dronningens farvestrå-
lende gobeliner hænger, der detaljeret fortæller Danmarks 
historie gennem 1.000 år.

Efter det royale besøg har vi tid på egen hånd, inden ople-
velserne fortsætter ved J.C. Jacobsens oprindelige Carls-
berg-bryggeri, som blev opført helt tilbage i 1847. Her i de histo-
riske lokaler får vi serveret den autentiske bryggerhistorie – og 
måske en smagsprøve – inden vi vender snuden hjemad. Kort 
før vi når over Lillebæltsbroen, stopper vi og får aftensmad på 
Vissenbjerg Storkro.

Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers
Tlf.: 70 22 66 00
Web:  risskovrejser.dk

Inkluderet i rejsen
• Bustransport iht. program
• 1 x morgenmadsbakke i bussen
• 1 x sandwich til frokost
• 1 x overnatning på Imperial Hotel
• 1 x morgenmad
• 1 x aftensmad
• Entré til Tivoli
•  Entré til Christiansborg Slot og De Kongelige Repræsentation-

slokaler
• Rundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler
• Entré til Dronningens Gobeliner på Christiansborg Slot
• Rundvisning i Dronningens Gobeliner, max 50 personer
• Entré til Carlsberg inkl. 1 øl/vand
• 2-retters buffet på Vissenbjerg Storkro 
• Rejseleder

Turen koster

2.660 kr. pr. person
Pris gældende ved 48 pers.

2.860 kr. pr. person
Pris gældende ved 36 pers.

2.960 kr. pr. person
Pris gældende ved 30 pers.

2.760 kr. pr. person
Pris gældende ved 42 pers.

Tilmelding til Sydvestjysk Landbosenior
På tlf.: 70 21 20 40

Sidste tilmeldingsfrist den 1. oktober 2020.

Her bor vi

Imperial Hotel ****
Det dejlige Imperial Hotel ligger i hjertet af København, blot 200 m 
fra Tivoli og Københavns hovedbanegård. Du kan nyde en herlig 
morgenbuffet i hotellets restaurant, slappe af i loungen eller tage 
en tur i hotellets fitnesscenter. Værelserne er moderne indrettet 
med fladskærms-tv, aircondition, kedel og eget badeværelse med 
hårtørrer. 

Tillæg pr. person
• Enkeltværelsestillæg:  500 kr.

Dato
23.-24. november 2020


