
Slotsbesøg og de små haver
Fredag den 1. oktober kl. 16:00

SDSK inviterer – tag med til: 

Frederiksberg Slot og efterfølgende middag i Krøgers Have

Vi byder dig velkommen, og glæder os til at give dig en fantastisk oplevelse. Du kommer 
forbi Riddersalen, hvor der stadig danses Lanciers til de traditionsrige kadetballer, 
Marmorbadet, Det kinesiske værelse, hvorfra briterne ledte bombardementet af 
København i 1807. Prinsessernes Pandekagekøkken, den smukke Barokkirke, hvor 
utallige hærofficerer er blevet gift, og ikke mindst kan du nyde udsigten over Frederiksberg
og København fra Flagaltanen, hvor Kong Frederik IV og Csar Peter den Store mødtes til 
frokost i 1716. - Obs.: Der er mange trapper så turen anbefales ikke for dårligt gående.
Glæd jer – det bli'r rigtig godt.

Deltagerantallet:   er sat til 25.
Hvornår mødes vi: Fredag den 1. oktober kl. 16.00 
Hvor mødes vi:  Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg. Gennem hovedvagten ud mod 
Roskildevej. Derefter Krøgers Have, Pile Alle 18, 2000 Frederiksberg.

Hvad koster det: Det koster  Kr. 300,00 inklusive 2 retters middag med øl, vand og vin! 
Menu: Tarteletter med høns i asparges. Kalvesteg som vildt m Waldorfsalat, surt, sødt, bagte timiankartofler 
og vildtsauce. 2 x 50cl fadøl el. 2 x 50cl sodavand el. 2 glas vin.

Kun rundvisning koster kr. 75,00 og helt særligt kan du komme til middag for kr. 225,00
Tilmelding: Bindende tilmelding og betaling senest torsdag den 16. september, til -
Kim Hartelius (KIM), E-mail: sdsk.arrangementer@gmail.com 
Ved framelding efter deadline, ring til KIM på 40453993.
Betaling: SDSK konto reg. 1551 konto 16 710 997, senest torsdag den 16. sep., 
mærket: SLOT samt din 3-bogstavskode og evt. ledsager
Velkommen og på gensyn på toppen af Valby Bakke. 

På vegne af SDSK bestyrelse – Jørgen Gudmand. 

Transport til Frederiksber Slot: Bus 7A Stoppested ”Zoo” eller Bus 26 og 18 der kører på 
Pile Alle, med stoppested “De små Haver”.
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