
København – Cirkusrevy - Korsbæk - Tivoli - Nyhavn 
 

  

3 spændende dage i  
København 

26. – 28. juli 2019 
 

 
 
Der er lagt op til 3 dejlige dage, hvor vi skal på Bakken - besøge Korsbæk, på guidet tur i København, nyde 
miljøet i Nyhavn og spadsere på Strøget. Vi skal i Tivoli. Og ikke mindst skal vi have et godt grin i Cirkusrevyen 
– oplev Ulf Pilgaard som Jørn Leth og Lisbeth Dahl som Divaen Githa Nørby.  
 

Vi bor på det dejlige Herløv Hotel i centrum af Herlev!   
 
Prisen for Københavner-turen er 2.260,- kr. i delt dobbeltværelse 
Vi har kun et meget begrænset antal enkeltværelser til rådighed. Tillæg for enkeltværelse er 600,- kr. 
 

Prisen inkluderer i grundpakken: Tilkøb som indbetales ved tilmelding: 

Transport i bus t/r - centrale opsamlingssteder 
2 x overnatning på Herløv Hotel m. slutrengøring 
1  x morgenbuffet 
1  x morgenbuffet stor søndagsbrunch 
1 x middag lørdag aften 
1 x Guidet bustur, hvor vi ser og hører om 
nogle af de mange spændende 
seværdigheder København byder på. 

Billet til Cirkusrevy i bedste kategori  
Pris 565,- kr. 
Buffet hos Laura fra Matador før Cirkusrevy 
170,- kr.  
------------------------------------------------- 
Samlet pris i delt dobbeltværelse         2.995,- 
Samlet pris i enkeltværelse                    3.595,- 
 

 

 Turen er eksklusive drikkevarer, forsikringer og billetter samt entréer. 
 

Indbetaling kan ske til Ringkøbing Landbobank på  7670  -  000 66 32 876 
 
Tilmelding og betaling senest 19. maj 2019  
 
Framelding før 19. maj 2019 giver tilbagebetaling på 800,- kr. Tilbagebetaling ved framelding mellem 19. maj 
og 26. juni 2019 giver tilbagebetaling på 500,-. Derefter kun efter aftale. 
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny værelseskammeret 

eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til 3. person. 

 
Såfremt der er overtegnet eller turen aflyses, får du alle pengene retur. 
Frich Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden og har nummer 2436. 
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring anbefales. 
 
Har du spørgsmål, så ringer du blot eller sender en mail. frich@frich.nu       
 
Nancy Frich, Syrenvej 4, 6950 Ringkøbing       Mobil   29 24 32 30 
 
Hjemmeside:    www.frichrejser.dk 
Facebook:  gruppen hedder Singlerejser Nancy og Facebook siden   www.facebook.com/frichrejser  
Du modtager inden turen nærmere info, praktiske oplysninger, program og rejseplan med tidsangivelser. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Mange hilsner 
Nancy 
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