Til DP-Seniorernes

d. 14/9 2018

For at tanke op til en god og spændende
dag, mødes vi kl. 13 på Cafe Funder
(markeret med rødt midt i billedet), Vester
Voldgade 87 til en sandwich og en øl/vand.
Når vi har tygget af munden og taget den
sidste slurk, går vi rundt om hjørnet til
hovedporten i Københavns Rådhus, hvor en
guide venter os kl. 14. Han tager os på en
særrundvisning i den spændende bygning,
der rummer så mange særprægede
interiører, historier og hemmeligheder.

Inden vi forlader rådhuset, skal vi lige smage en af de berømte rådhuspandekager, som
skylles ned med lidt ”boblevand”.
400 m fra Rådhuset ligger en rundfartsbåd og
venter os ved Stormbroen. Vi skal se
Københavns kanaler og havneområdet fra
søsiden, og vores guide vil undervejs fortælle
om det gamle København og alle de nye
bygninger, der skyder op omkring havnen.

Efter en anderledes sejltur i en overdækket båd, hvor vi har set det meste af havnen, går vi i
land i Nyhavn.
Blandt de mange spændende
spisesteder, der findes i området,
vælger vi Skipperkroen, hvor vi bliver
modtaget med en velkomstdrink.
Herefter indtager vi en 3 retters menu
med tilhørende vine i de smukke
omgivelser.
Den officielle del af arrangementet
slutter med en kop kaffe efter middagen;
men har man ikke lyst til at tage hjem, er
der mange steder i området, hvor man
kan dyrke socialt samvær.

For Sandwich og øl/vand hos Funder,
særrundvisning på Københavns Rådhus
med rådhuspandekager og ”boblevand”,
privat, hyret havnerundfart med guide,
velkomstdrink og 3-retters menu med
vine og kaffe på Skipperkroen bliver
prisen 950 kr. for medlemmer og 1000
kr. for ledsagere.

Da både rådhuset og Skipperkroen skal kende deltagerantallet i god tid, må vi sætte
tilmeldingsfristen til mandag d. 13/8 og sidste betalingsdag til mandag d. 27/8; men I er
naturligvis meget velkomne til at melde til hurtigt.
Anders Langskov tager imod tilmelding på anders@langskovmail.dk , og betalingen kan
indsættes på reg.nr. 9893, konto nr. 8930 043 940.
Vi glæder os til et gensyn!
De venligste sommerhilsner
Bestyrelsen

