
 
       Billund Lokalafdeling                                                                          Grindsted Lokalafdeling 
 

 

Turarrangør (medlem af Rejsegarantifonden – Reg.nr.: 2501): 
Ansager Turist  ·  Rugvænget 13  ·  6823 Ansager  ·  Tlf. 75 29 70 17  ·  e-mail: ansagerturist@ansagerturist.dk   ·   www.ansagerturist.dk 

2-DAGES-TUR          CIRKUSREVYEN OG NORDSJÆLLAND          1.- 2. JULI 2020 
 

 
Afgang kl. 7.30 fra Lidl i Grinsted 
og 
Afgang kl. 8.00 fra Billund Idrætscenter 
 
Turen går over Fyn, hvor vi får vores kaffe og rundstykke i bussen. 
Første stop er Gilleleje. Her skal vi nyde vores madpakker og høre om 
jødernes flugt over sundet i 2. Verdenskrig. En tur på havnen bliver der 
også tid til.  
Vi forsætter gennem de gamle badebyer i Nordsjælland til vores hotel i 
Hillerød (https://hotelhillerod.dk/), hvor vi bliver indkvarteret. 
Herefter kører vi via Bagsværd Sø og Marienborg til Klampenborg. 
På Bakken bliver tid på egen hånd, og man kan besøge Korsbæk og 
måske nyde en kop kaffe. 
Cirkusrevyen starter kl. 17.00, og i år takker Ulf Pilgaard af efter 40 sæ-
soner. Efter revyen nyder vi aftensmaden på Bakkens Perle, inden vi 
kører tilbage hotellet. 
Dag 2:  
Vi kører til Fredensborg, hvor vi besøger Hans Christiansens 
Orchide- gartneri. Hans Christiansen har vundet mange guldmedaljer 
for sine orkidéer. Ja, der er sågar nogle der dufter af Labre larver (slik). 
Vi besøger Fredensborg, hvor vi kommer rundt i de private gemakker. 
Vi kommer også ind og ser kuppelsalen, som vi kender fra de store fe-
ster. Bagefter får vi en rundvisning i parken, og vi slutter af med et be-
søg i den private have og Orangeriet.  
Turen går videre til Helsingør, hvor vi besøger Museet for Søfart. 
Her vil en guide fortælle om museet og den spændende bygning. 
Den aktuelle udstilling er om Troels Kløvedal. 
 
Pris: kr. 2195,-  
Tillæg for enkeltværelse: kr. 215,- 
Prisen dækker: Buskørsel, revybillet (b billetter), overnatning i 
dobbeltværelse, kaffe og rundstykke, 2*madpakker, to-retters menu på 
Bakkens Perle 1. dag, og dagens ret 2. dag, guider og entreer. 
Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. 
 
Bindende tilmelding med oplysning om: 
Navn, Adresse, tlf.-/mobilnummer og @-adresse   - senest den 1. feb. 2020 til: 
 
Kjeld A. Knudsen, Grindsted tlf. 23374283 / e-mail: kjeld@knudsen.mail.dk 
eller: 

Karen Gundtoft, Billund tlf. 25133550 / e-mail: karengundtoft@gmail.com 
 

Betaling opkræves af Ansager Turist 
Turhjælper: Kjeld A. Knudsen                                                                                                   Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Deltagerne skal som udgangspunkt være selvhjulpne eller have en ledsager med. 
 

Husk: Sundhedskort samt rejse- og afbestillingsforsikring 
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