FESTLIG KØBENHAVNERTUR

FESTLIG KØBENHAVNERTUR 17. + 18. november

Weekend 17. + 18. november 2018

Holdnr. 182076
Pris kr. 3.250 pr. person i delt dobbeltværelse
Eneværelsestillæg kr. 575
Prisen inkluderer:
Buskørsel, broafgift, rundstykker, kaffe/te, frokostsandwich, Bjørn Wiinblads hus, entre og
omvisning, Tivoli entre, forestilling ”The Phantom of the Opera”, 2-retters aftenmenu på
Restaurant Grøften, hotelophold på Comfort Hotel, Vesterbro **** inkl. stor morgenbuffet.
Johannes Larsen Museet, entre og omvisning.
Turguide Bente Elisabeth Endresen. Turleder Lene Fribo. Bidrag til Rejsegarantifond.
Bente Elisabeth Endresen
er billedkunstner og rejseleder og har rejst over store dele af jorden. Både på ture
med fokus på kunst, kultur og natur. Bente Elisabeth deler gerne sin glæde over de
mange oplevelser, der findes både nært og fjernt og siger: ”Man behøver ikke rejse
langt for at finde store oplevelser – det gælder om at se og sanse hvor man er og
at lade sig begejstre.”

Bemærk venligst, at udflugter, rejser m.v. ikke er omfattet af muligheden for framelding.
Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar.
Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden tilmelding og betaling.
For at få det bedste udbytte af FOFs udflugter og kultur-rejser, er det deltagerens ansvar, at
være i en rimelig god fysisk form, så programmet kan gennemføres som anført.
FOF Djursland er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. 2260.
Vi glæder os til at tage dig med på nye spændende oplevelser.
Tilmelding og yderligere information fås ved henvendelse til FOF på 86 32 55 88
eller direkte på hjemmesiden www.fof-djursland.dk. Pladser i bussen efter først-til-mølle-princippet.

FOF Djursland
Kærvej 11
8500 Grenaa
Tlf. 8632 5588
www.fof-djursland.dk

FOFs telefontid:
Mandag - torsdag
Fredag

kl. 10 -15
lukket

Mail: f@f-djursland.dk

Tag med FOF på denne festlige
Københavnertur, hvor vi fejrer Tivolis
175 års jubilæum med et fyrværkeri af
et program.
Lørdag
Vi starter fra Pavillonen kl. 7.30 med opsamling
på Rønde Rutebilstation kl. 08.00. Der serveres
herefter kaffe/te og smurte rundstykker.
Undervejs vil Bente Elisabeth introducere os til
turens mange oplevelser. Inden middag nyder vi
en lækker frokostsandwich, hvorefter vi ankommer til Bjørn Wiinblads hus og atelier. Vi oplever
denne sprudlende multikunstners univers. Han
lavede alt fra danske platter og teaterkostumer
til guldbelagte spisestel til Shahen af Persien.
I år er det 100 år siden Bjørn Wiinblads fødsel
og vi hører hans mangeårige samarbejdspartner fortælle anekdoter og ser Bjørn Wiinblads
fantasifulde samling fra rejser rundt i verden.
Der ser Wiinblads arbejde museum og besøger
forretningen, hvor der kan handles.

Midt på eftermiddagen ankommer vi til Comfort
Hotel, Vesterbro og efter et lille hvil og omklædning sætter vi kurs mod Tivoli på gåben.
Vi besøger Tivoli og nyder vi en lækker middag i
den traditionsrige restaurant Grøften. Herefter
kører bussen os til Det Ny Teater, hvor vi skal
opleve Dansk teaterhistories største
publikumssucces og mest bekostelige og
ekstravagante musical ”The Phantom of the
Opera”. Lad dig forføre af den tidløse historie,
den uforglemmelige musik og besættelsen, der
aldrig ville dø.

En romantisk og dramatisk historie, der
udspiller sig i Pariseroperaen i slutningen af
1800-tallet. En vansiret komponist, der skjuler
sit ansigt bag en maske, huserer i operaens
kælderkompleks, han forelsker sig håbløst i den
unge sopran Christine. En ekstravagant
opsætning, der byder på nogle af de mest
overdådige dekorationer, kostumer og special
effects set på en scene.
Søndag
Efter en 4stjernet hotelovernatning og morgenmad, pakker vi bussen og lægger ruten gennem
det smukke fynske efterårslandskab for at

besøge Johannes Larsen Museet. Vi træder ind
i fugle- og naturkunstneren Johannes Larsens
flyvende fugleunivers og ser hans enestående
værker af naturen omkring Kerteminde.
En engageret rundviser giver en introduktion til
museet, kunsten og historien og til
særudstillingen.
Vi nyder udsigten medens vi får vores frokost i
det nyrestaurerede Kaffehus, inden turen igen
går mod Djursland – med forventet ankomst kl.
17.15 i Rønde og ca. 18.00 i Grenaa.

