Seniorklubbens revy-tur fra 29. – 31. juli 2021

Torsdag den 29. juli:
Kl. 07.30

Afgang fra AgriNord, Aalborg

Kl. 08.15

Opsamling i Terndrup

Kl. 08.30

Opsamling på rutebilstationen i Hadsund

Når alle er med og vi når motorvejen serveres der kaffe/the med 1 rundstykke i bussen, og inden vi når Odense er
spiser vi den medbragte frokost.
I Odense besøger vi TV2 studierne og får en guidet rundvisning på det gamle kvægtorv, som nu er TV stationens
medie-lokaler.
Vi sætter kursen mod København og bliver indlogeret på Gentofte Hotel. Aftensmaden er en gammel tradition, idet
vi skal spise stegt flæsk med persillesovs i Hansens Gamle Familiehave på Frederiksberg kl. 18.30. Når vi er retur på
Gentofte Hotel, er baren åben.

Fredag den 30. juli:
Efter en god og fyldig morgenbuffet kører vi mod København. Ved Nationalbanken stiger vi ombord på ”vores egen”
sightseeing-båd, og med en dygtig guide sejler vi ca. 1 times tid i Københavns kanaler og havn.
Efter sejlturen er der sat tid af til på egen hånd at besøge Nyhavn, Kgs. Nytorv og Strøget, hvor man selv sørger for
frokost.
Vi aftaler, hvornår og hvor fra bussen kører tilbage til hotellet. Resten af dagen står i Bakkens tegn:
-

Guidet rundvisning i Korsbæk på Bakken
Middag på Jernbanehotellet
Fri leg på Bakken
Kl. 21.00 Cirkusrevy, med Ulf Pilgaards sidste sæson i etablissementet.

Lørdag den 31. juli:
Kl. 08.30
Udtjekning fra hotellet og afgang med bussen mod Sorø, hvor vi skal på byvandring i byen og Sorø
Akademis område. Mærk historiens vingesus og hør om Sorøs spændende, royale og anderledes historie. Fra
middelalder og kloge munke – over Chr. IV’s Sorø og hans sønner på Akademiet. Om Sorøs markante plads i
Romantikken i 1800-tallet. Og hør også om Holberg og Ingemanns betydning for – og kærlighed til – Sorø.
På vej mod Jylland stopper vi ved et cafeteria på Fyns-siden og får en lidt sen frokostForventet hjemkomst i Hadsund ca. Kl. 18-19.
Tilmelding til på tlf nr /mail: 9857 3941 axelbrun@mail.dk
Pris/person i delt dobbeltværelse kr 3100 Tillæg eneværelse kr700
Seneste tilmelding er den 15.marts.

