
PRAKTISKE OPLYSNINGERCirkusrevyen 2 dage
  23. - 24. juni 2022
Tag med Ældre Sagen Aulum/Vildbjerg, Aaskov og Herning 
samt Sørens Rejser til Sjælland.
Vi skal bl.a. opleve Cirkusrevyen, som i 2022 præsentere 
det fantastiske hold, som består af Lisbet Dahl, Niels 
Olsen, Henrik Lykkegaard, Merete Mærkedahl og Carsten 
Svendsen.

1. dag - DR’s koncerthus og Cirkusrevyen
Efter opsamling køres øst på, vi finder vi et passende sted til kaffe og 
et smurt rundstykke. Turen går over Fyn og Sjælland mod København. 
Inden vi når frem til vores første besøg, nyder vi vores frokostpakker. 
Vi skal besøge DR’s Koncerthus og have en spændende rundvisning. 
Herfra går turen til vores hotel, hvor vi bliver indkvarteret. Sidst på 
eftermiddagen køres til Bakken, hvor der bliver lidt tid på egen hånd, 
inden vi spiser buffet på Bakkens Perle. Kl. 20.00 skal vi se Cirkusrevyen, 
når forestillingen er slut køres retur til hotellet.

2. dag - Skovtårnet og Holmegaard Værk
Morgenmad på hotellet. Der køres sydpå mod Rønnede, hvor vi skal 
op i Skovtårnet, som er en oplevelse i særklasse med et helt særligt 
og majestætisk syn ud over Sydsjælland. Skovtårnet er 45 meter 
højt og platformen i toppen ligger 135 meter over havets overflade. 
Dette gør det til det højest tilgængelige punkt på hele Sjælland. Når 
man står på toppen, kan man se 25 km ud over det sydsjællandske 
landskab, og kigger man nordpå i klart vejr, kan man faktisk se helt til 
Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø og dele af den københavnske 
skyline. Herfra køres det lille stykke vej til Holmegaard Værk. Her får 
vi virkelig stillet trangen til kunstkeramik, unikaglas og merchandise. 
Der sælges glas fra Holmegaard, keramik fra Kähler og udvalgte 
boligartikler fra Rosendahl. Vi besøger også prøvesamlingen med over 
40.000 glas. Efter et spændende besøg, fortsætter vi mod Jylland. På 
Fyn holdere vi ind og spiser en 2-retters middag, inden der køres det 
sidste stykke vej til vores hjembyer.

Afrejse/hjemkomst: 
23/06 - 24/06  2022 

Pris for 2 dage: Kr. 2.650,-

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 250,-

I prisen er inkluderet:
Formiddagskaffe og rundstykke
Frokostpakker 1. dag
1 x Hotelovernatning
1 x Morgenmad
1 x Aftenbuffet på Bakken
2-retters menu på hjemturen
Kategori A billet på gulvet
Entré samt rundvisning DR’s Koncerthus
Entré til Holmegaard Værk
Entré til Skovtårnet
Turhjælper fra Ældre Sagen

Hotellet:
Hotel Gentofte
Gentoftegade 29
2820 Gentofte
Tlf.: 39 68 09 11

Hotel info:
Charmerende, nyrenoveret
hotel, med oprindelige og hyggelige
stemning. Gentofte Hotel ligger tæt på
både grønne områder og vand, Bernstorff
Slotshave og Gentofte Sø. Der er elevator på hotellet

Opsamling:
Aulum v/Stationen-Jernbanegade                    kl. 07.00
Vildbjerg v/Den Gule Bygning-bag hotellet    kl. 07.15
Herning v/Markedspladsen                             kl. 07.30
Kibæk v/Stationen-Ollingvej                           kl. 07.50

Tilmelning til: 
Egen lokalafd. eller direkte til Finn Rud Nielsen tlf.: 
2572 3233 eller finn.rud.aulum@gmail.com 
Sidste tilmelding d. 25. februar 2022
Udbydes efter først til mølle

2.650,-

CIRKUSREVY

2 dage

Aulum/Vildbjerg, Aaskov & Herning


