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D47 

Inviterer hermed til en anderledes oplevelse. Denne gang en 2 dages tur til Aarhus 

med besøg på Kunstmuseet ARoS og til optagelse på CAFÈ HACK  

 

          
             Oplev Kunstmuseet ARoS     Søren Dahl har i Café Hacks 10 års sendeperiode,  

        Oplev Your Rainbow Panorama     stået i spidsen for Danmarks mest lyttede radioprogram i 7 år                                                                                                                             

                   Tegnet af Olafur Eliasson        Café Hack er et formiddagsprogram, hvor værten Søren Dahl  

                                                                  hver søndag inviterer lytterne på caféstemning, musik og underholdning.  

 

 Tirsdag 28.maj - onsdag 29.maj 2013 

 

                          Tirsdag 28. maj  Kl.   9.30             mødes vi på Københavns Hovedbanegård, ved indgangen overfor Tivoli.  

  Kl.  9.50-12.40  tager vi toget til Aarhus. Vi hygger os med hinanden i toget 

  Kl.13.30-15.00 vil der blive serveret en frokostanretning i ARoS  på ART Restaurant 

   Kl. ca. 15.00     ser vi ARoS, bl.a. den smukke farverige cirkel på taget og meget mere 

  Kl. ca. 17.00  indkvartering på Hotel CABINN i enkeltværelser, smukt beliggende i byens 

   hjerte ved Domkirken og Aarhus Å. 

  Kl. 17.00-19.00 tid til hyggetur langs Aarhus Å eller lidt powershopping for egen regning 

  Kl. 19.30 spiser vi en 2 retters menu på Café Faust 

 Onsdag 29. maj Kl.  8.30    spiser vi morgenmad på Hotel CABINN 

  Kl.  9.30 - 13.00 følger vi optagelserne til den følgende søndags udsendelse af Café Hack, 

   Under optagelsen serveres en brunch anretning med bobler. 

  Kl. 14.27 tager vi toget hjem til København 

   Kl. 17.22 Ankomst Københavns Hovedbanegård 

    ( Der kan evt. ske mindre ændringer i togtiderne efter 14. maj 2013 - men det vil naturligvis straks blive meddelt deltagerne ) 
 

Pris for hele arrangementet kr. 1.990,00 excl. drikkevarer. 

NB !! ( Såfremt man er under 65 - bliver togbilletten kr. 260,00 dyrere, som skal lægges oveni prisen ) 

Tilmeldingen vil være registreret, når beløbet er indbetalt til bankkonto: 

Reg.nr. 3543  Kontonr. 4779671216 

Husk: at skrive navn ved indbetalingen. 

TILMELDINGEN ER BINDENDE og skal være BETALT SENEST 25. MARTS 2013 

 

Det anbefales med hurtig tilmelding, da der som sædvanlig er begrænsede pladser,  

20 personer - ”først til mølle” princippet 
 

På gensyn til atter en dejlig, men anderledes fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

Kirsten Dahl-Sørensen                                                Lillian Ryelund 

    Mobil: 2178 3904                                      Mobil: 4015 3515 

Kirsten Kann 

Mobil: 2028 6780  

kirstenkann@hotmail.com 

    

   NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnr. 

          I tilfælde af afbud efter 25. marts, vil pengene for hotel og Cafe Hack kr. 1.144,00 ikke blive refunderet,         

         med mindre en anden overtager pladsen, da KULTURGRUPPEN hæfter for det tilmeldte antal. 
              

http://www.dr.dk/P4/Programmer/Cafe_Hack/Program_og_vaert/20110214121106.htm
mailto:kirstenkann@hotmail.com

