Korsbæk og dyrhavsbakken 20. juli.

Program
Efter endt opsamling kører vi mod Fyn og Sjælland. Undervejs gør vi stop og får serveret rundstykke og kaffe.
Vi ankommer til Korsbæk på Bakken ved frokosttid og begynder besøget hos Postgaarden, Korsbæks store og
velbesøgte restauration med den raffinerede atmosfære, hvor overtjener Olsen huserede. Vi får serveret en
frokostanretning inspireret af den tids finere danske madkultur, udvalgt af Lise Nørgaard, i de lyse lokaler
med høje paneler, smukke tapeter og funklende lysekroner.
Herefter tager lokalguiden os på en rundvisning gennem Matadors hjemby. Vi får adgang til stuer,
spisesteder og bygninger, mens vi får fortalt anekdoter fra tv-serien og fra Korsbæk by. I 2015 åbnede den
næsten tro kopi af Korsbæk by med gader, stræder samt husene, kulisserne og rekvisitterne. Her mærker vi
den helt særlige stemning, som vi kender fra Tv-serien og kommer på en nostalgisk tidsrejse tilbage til
1930’erne. Vi går en tur gennem Algade, kommer indenfor i Varnæs’ stuer, kigger ned i Lauras køkken, tager
på besøg hos Katrine Larsen på gården og Oluf Larsens lokum med det humoristiske galleri. Vi får fortalt om
tilblivelsen af Korsbæk på Bakken, får et kig bag scenen og indblik i, hvordan de mange restauranter og
forretninger drives.
Der bliver lejlighed til at handle i de forskellige butikker i Korsbæk, det kan være et minde fra Matador i
Matador- butikken, eller tage en pølse med hjem fra slagteren inden vi begiver os videre til Dyrehavsbakken.
Her mødes vi med en af Teltholderne, som viser os rundt i Dyrehavsbakken. I en times tid får vi historien om
verdens ældste eksisterende forlystelsespark, som opstod i 1583. Vi kommer rundt i parken til fods og får en
klar fornemmelse af den stemning af folkelighed og tradition, som hersker her. Siden Kirsten Piil opdagede
den helbredende kilde for mere end 400 år siden, har Bakken tiltrukket millioner af sommerglade gæster fra
nær og fjern. I dag er Bakken den anden mest besøgte attraktion i Danmark, der stadig drives af dedikerede
teltholdere samt deres familier. Selv om det ikke længere er den helsebringende kildevand, der tiltrækker de
mange gæster, så har verdens ældste forlystelsespark

Vi ender hos Elverdybet, caféen med Bakkens bedste udsigt. Her venter eftermiddagskagen og kaffe ad
libitum os i de hyggelige lokaler.
Herefter vender vi bussen mod Fyn og Jylland. Under hjemturen stopper vi i Sorø for at nyde den medbragte
sandwich. Cirka kl. 23.00 forventes vi hjemme efter en spændende og oplevelsesrig dag med mange dejlige
minder om Matador og Bakken.
Pris pr. person kr. 1.095
Inkl. al kørsel, rundstykker og kaffe, lokal rundviser hos Korsbæk på Bakken, frokost på Postgaarden,
rundvisning på Bakken samt sandwich på hjemturen, erfaren rejseleder, bidrag til rejsegarantifonden samt
alle lovpligtige skatter og afgifter. Ikke medregnet drikkevarer.

