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Tirsdag den 24. november 2020 
kl. 07.20Afg. Dronninglund 
kl. 10.15 Hedensted Sognegård, morgen-
buffet 
kl. 15.00 Rundvisning på Christiansborg, 
hvor  
vi skal se Dronningens Gobeliner.  
Herefter er der indtjekning på sømands-
hjemmet, Hotel Bethel. 
Aftensmad på egen hånd, inden afgang 
med vores bus til Teatret Mungo Park, 
hvor der er forestilling kl. 19.30 
(transport hjem til hotel igen, sørger man 
selv for) 
 
Onsdag den 25. november 2020 
Hotel Bethel, morgenbuffet 
Kl. 10.00 Afg. til Frederiksborg Slot, 
rundvisning. Herefter kan udstillingen  
”Dronningens Portrætter” ses på egen 
hånd. Mulighed for at nyde en frokost i 
caféen på slottet.  
Kl. 13.00 Afg. til Det Nye Frihedsmuseum, 
hvor vi har tid for os selv, indtil afgang     
kl. 15.15 tilbage til hotellet.  
Kl. 17.30 Fælles middag på Gorms i 
Nyhavn – 2-retters middag inkl. 1 drik.  
Aftenens forestilling sker på Det Ny Teater, 
hvor vi skal se ”Oliver” kl. 19.30 
(transport hjem til hotel igen, sørger man 
selv for)  
 
 
Torsdag den 26. november 2020 
Hotel Bethel, morgenbuffet 
Kl. 10.00 Fra hotellet kører vi til to 
spændende værksteder inde i København, 
som vi skal se - nemlig ”Weirdwear” 
og ”10 tons”.  
Vi forlader København ved frokosttid, og  
når vi kommer til Hedensted, venter en 
tidlig aftensmad til os kl. 17.00  
Forventet hjemkomst til Dronninglund ca.  
kl. 22.00  

Inkluderet i prisen  
Kørsel i 4-stjernet langtursbus   
1 x anretning i Hedensted, udrejse 
2 x overnatning i København 
2 x morgenmad København 
1 x rundvisning Christiansborg  
1 x forestilling på Mungo Park 
1 x entre Frederiksborg Museum 
1 x entre Det Ny Frihedsmuseum 
2 x besøg på værkstederne 
1 x middag på restaurant Gorms, Nyhavn 
1 x billet til ”Oliver” på Det Ny Teater 
1 x anretning på hjemrejsen, aften 
Administrationsgebyr 
Bidrag til rejsegarantifonden og udvidet 
rejsebureauansvarsforsikring i henhold til 
lov ompakkerejser 
Alle nævnte udflugter, samt entreer. 
Bureaumoms iht. Nye regler pr. 
01.01.2011  
 
Pris 
Pris ved min. 40 betalendekr. 3.875,00 
Tillæg for enkeltværelse:      kr.700,00   
Tillæg, værelse med udsigtkr.100,00 
Tillæg,superior værelse kr.  150,00 
(alle priser er pr. pers.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ikke inkluderet i prisen 

Øvrige måltider 
Øvrige entréer 
Personlige udgifter 
Drikkevarer. 
Transport efter forestillingerne på hhv. 
Mungo Park og Det Ny Teater. 

 
 

 
 
 
 
Hotel 

Hotel Bethel,  
Nyhavn 22 
1051 København K. 
Tlf. 3313 0370 
www.hotel-bethel.dk 
 
 
 

BETALING 

NILLES Rejser fremsender be-
kræftelse, hvor opkrævning er 
med. Depositums-betaling skal 
ske 8 dage herefter.   
 

 
Kontakt oplysninger for rejsen: 

Elly Ørnberg 
elly@oernberg.dk 

Mobil: 2176 1628 
 

 
 

København – 3 dage 24.11 – 26.11.2020 
Dronninglund Kunstcenters Venner i samarbejde med NILLES Rejser 

 

 

 

 

http://www.hotel-bethel.dk/
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