
2 dage i

København
med Ældresagen Aalestrup



Følg med på en spændende tur til København, hvor vi både 
oplever Folketinet, ser nærmere på farverige Nyhavn, nyder en 
afslappende kanalrundfart og ser Amalienborg Slot. Vi kommer 
også på en spændende rundvisning i Københavns Opera, som 
både fører os med ind i salen og om bag kulisserne.

Dag 1 Afrejse og rundvisning i Folketinget
Efter ankomst til København venter der os en spændende 
rundvisning i Folketinget, hvor vi bliver klogere på den 
daglige gang på Christiansborg og lærer mere om folkestyret 
og lovgivningen i Danmark. Derudover får vi et indblik i stedets 
spændende historie og får sat Folketingets arbejde ind i en 
historisk ramme.

Dag 2 Operaen, kanalrundfart, Nyhavn og Amalienborg Slot
Dagen begynder med en spændende rundvisning i Operaen, 
der både fører os med ind i salen og om bag kulisserne, så vi 
får et glimt af, hvordan de store forestillinger foregår. Vi oplever 

naturligvis også Operaens smukke foyer, der med sine rene 
linjer, Olafur Eliassons lysskulpturer og udsigt over Københavns 
Havn, på smukkeste vis omfavner den blanke ahornskal 
omkring Store Scene. 

Herefter tager vi til en af Københavns absolutte turistmagneter, 
Nyhavn, der er det helt perfekte sted at koble fra. Her blandt 
de mange hyggelige restauranter og de gamle, farverige huse, 
suger vi den københavnske stemning ind og nyder udsigten til de 
forbipasserende både, der sejler langs kajen. Vi tager også på 
en afslappende kanalrundfart med Nettobådene, hvor vi oplever 
flere af de kendte københavnske attraktioner som bl.a. Børsen, 
Holmen og Den Lille Havfrue. 

Eftermiddagen står i det royales tegn, når vi kører forbi 
Amalienborg, som er dronningens hovedresidens og nok det 
fornemmeste stykke rokokoarkitektur i landet.

Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers
Tlf.: 70 22 66 00
Web:  risskovrejser.dk

Rejsen koster

1.995 kr. pr. person
Pris gældende ved 48 pers.

2.195 kr. pr. person
Pris gældende ved 42 pers.

2.295 kr. pr. person
Pris gældende ved 36 pers.

Inkluderet i rejsen
• Bustransport iht. program
• 1 x overnatning på Scandic Sydhavn
• 1 x morgenmad
• 1 x aftensmad
• Rundvisning i Operaen
• Kanalrundfart
• Rundvisning i Folketinget
• Rejseleder
• Bidrag til rejsegarantifonden

Alt det praktiske
Tilmelding til Ældresagen Aalestrup på
E-mail: Verner.Markussen0@gmail.com
eller på tlf.: 21 63 45 82

Tillæg pr. person
• Frivillig afbestillingsforsikring:  272 kr.
• Enkeltværelsestillæg:  600 kr.


