
 

SNART PÅ VEJ MOD CIRKUSREVYEN 2023 

Med BUS fra Kennedy Arkaden    
Onsdag den 16. august / afgang kl. 07.00 (mødetid kl. 6.40) – ankomst 12.15 

Retur torsdag 17. august fra København kl. ca. 16 – ankomst Aalborg ca. 21 
 

Efter ankomst v/ DGI BYEN går vi direkte til Cabinn Copenhagen, Anni Magnussons Gade 1  

 
Hvis værelserne ikke er klar – kan vi sætte bagagen i et lukket rum – 
og vi har mulighed for at spise medbragt madpakke, gå ud og spise 

frokost, shoppe eller tage en ’time out’ før vi  
15.00 mødes udenfor Glyptoteket, Dantes Plads 7  
Vi har en kort booking på egen hånd – kl. 15.15 

Dette kan give inspiration til at bruge torsdag til et længere besøg. 
 

Herfra direkte til S-toget på Hovedbanegården med kurs mod 
Klampenborg (husk rejsekort)  

 
På gåturen mod Korsbæk kan man besøge Dyrehavsbakken – nyde 
haven – evt. køre med hestevogn fra indgangen frem til Korsbæk.  

Kl. 17.30 mødes vi på Jernbane Restauranten i Korsbæk  
til *en klassisk 2-rettes menu* ekskl. drikkevarer  

 
Revyen starter kl. 20 i Cirkus Teltet. 

Efter forestilling går vi samlet mod S-toget på 
Klampenborg Station og kører til Hovedbanegården 

 
 
VIGTIGT om transport på turen.  Aalborg – København er indregnet i prisen. 
Afgørende er det, at vi alle har et rejsekort, som benyttes hver gang,  
vi stiger på tog/bus i København. 

 

 
OPHOLD på Cabinn Copenhagen er på dobbeltværelser (enkeltværelse er muligt/mod tillæg) 

Der er morgenmadsbuffet inkl. i prisen (fra kl. 6.30) På alle værelser er der kaffe/te  

 

TORSDAG DEN 17. AUGUST  
Et mere detaljeret program for dagen vil blive sendt til alle tilmeldte deltagere – men p.g.a. tidspres for at 

kunne holde på billetter til Cirkusrevyen, kan vi ikke ’nå i mål’ med et bekræftet program.  
Derfor er program torsdag heller ikke indeholdt i prisen for turen!  

Når torsdag ligger klar, udsendes det med anmodning om tilmeldingen og betaling, for dem, der har lyst? 
Så kan evt. reservationer/ entre m.v. nå at være i hus, før vi besøger udvalgte steder. 

 

TILMELD OG BETAL senest 30. marts 2023. Evt. spørgsmål: Kontakt Kirstine / 2163 3211 
 
Pris:  Kr. 1.975          Tillæg enkeltværelse:  kr. 350 
 
Indeholdt i denne pris er:  Transport tur/retur Aalborg – København, Ophold i dob.vær. og 
morgenmad på Cabinn Copenhagen, Middag på Jernbane Restauranten, Billet til 

Cirkusrevyen.  Udgifter til program torsdag opkræves separat, hvis man vil deltage/er frivilligt       


