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1. Arrangementet udgøres af op til 12 scener i Botanisk Have. Alle gæster kan promenere rundt og opleve kunstnerne 

i løbet af aftenen.  Alle koncerter er stående koncerter. Det er tilladt at sidde på medbragt tæppe og puder eller på 
græsset. Men stole og siddemøbler er IKKE tilladt da det er en fredet museumshave. Koncerterne på de op til 12 
scener er på 20 minutter pr. gang og gentages 3 gange i løbet af aftenen. Tidsplan offentliggøres på 
www.romantiskaften.dk ca. 10 dage før eventdatoen. 

2. Musik og underholdning: Hvis en kunstner/musiker/orkester udgår, vil denne blive erstattet af anden 
kunstner/musiker/orkester.   

3. Blomster og grene i Botanisk Have må ikke plukkes, afskæres eller brækkes. Pas godt på planterne. Bedene må ikke 
betrædes, det er ikke tilladt at klatre i træerne. Tag en god oplevelse med hjem, men lad blomster, frø og andre 
plantedele blive i haven. 

4. Betaling og modtagelse af billet-FAKTURA. Ved bestilling fremsendes en faktura i løbet af få minutter til din e--mail, og 
denne faktura skal betales inden for 3 dage. Billetterne mailes til dig, efter at indbetalingen er registreret af 
bestilbillet.dk. Leveringstid ca. 3 dage. Billetten er gæstens adgangstegn til arrangementet. Alle billetter har påtrykt 
stregkode og må ikke forsøges anvendt flere gange. Billetten skal printes på papir og vises i indgangen. 

5. Betaling og modtagelse af billet-Dankort og Mobile Pay. Ved bestilling betales med Dankort eller Mobile Pay og i løbet 
af få minutter sendes betalingskvittering, og billetterne til din e-mail. 

6. Reservationen bekræftes ved fremsendelse af faktura eller betalingskvittering på e--mail. 
7. Fortrydelsesret. Når reservationen er bekræftet jf. pkt. 6, er der ingen fortrydelsesret på entrébillet/billetter og 

tilkøb af madkurv, drikkevarer, fødevarer, tilkøbsbilletter, samt specielt fremstillede produkter og specielt bestilt 
pakker til denne koncertevent. 

8. Betalingsbetingelser. Ved betaling af faktura skal betaling ske senest 3 dage fra fakturadato. Såfremt den rettidige 
betalingsdato ikke overholdes, beregnes renter iflg. gældende lov. Der pålægges et rykkergebyr DKK 100,00 inkl. 
moms, såfremt det måtte være nødvendigt at udsende påmindelse om betaling af en forfalden faktura. Overholdes 
betalingsbetingelserne ikke, kan sælger (bestilbillet.dk) uden forudgående varsel ophæve handlen. Enhver tvist, der 
måtte opstå i forbindelse med køb på bestilbillet.dk skal afgøres ved Københavns Byret.  

9. Billetten og indgangsporte. Hver enkelt gæst skal have sin billet klar, printet på papir, til fremvisning og scanning i 
vores billetkontrol ved indgangen til Botanisk Have. Der er kun adgang til Botanisk Have via den indgang (port) der 
står trykt på din billet. Det er ikke muligt at benytte andre indgangsporte. Adgang sker ved fremvisning af gyldig 
billet-udprintet på papir. Billetten erstattes ikke ved bortkomst. 

10. Det er ikke tilladt at medbringe egen mad & drikkevarer ind i hele koncertområdet i Botanisk Have denne aften.  
11. Man nægtes adgang til arrangementet hvis dette ikke overholdes. 
12. Visitering. Ved billetkontrollen vil der være mulighed for visitering og gennemgang af rygsække, tasker, poser, kurv m.v.  
13. Køb af mad & drikke. Det vil være muligt at forudbestille madkurv m.m. inden arrangementet på 

www.bestilbillet.dk. Der vil være salg af drikkevarer m.m. i Botanisk Have. Se sortiment på www.romantiskaften.dk  
14. Stole er ikke tilladt at medbringe i Botanisk Have. Campingstole, skamler, ”jægerstokke”, rygsække-stole, og møbler, 

vil IKKE være tilladt at medbringe. Man nægtes adgang til arrangementet hvis dette ikke overholdes.  
15. Tæpper og puder. Det er tilladt at medbringe tæpper og plaider så du/i kan sidde på græsset i Botanisk Have.  
16. Der vil være barsalg med vin, øl, vand, kaffe & te i Botanisk Aften denne aften. Se sortiment på www.romantiskaften.dk 
17. Det er ikke tilladt at medbringe hunde og kæledyr i hele koncertområdet Botanisk Have. Har du en førerhund 

bedes du venligst kontakt vores kundeservice på 33 15 40 00 senest 3 dage inden arrangementet, da vi har 
særlige regler vedr. førerhunde.  

18. Garderobe. Der er til dette arrangement ikke garderobe i Botanisk Have. 
19. Kørestolsbrugere. Vi anbefaler ikke dette arrangement til kørestolsbrugere da køreunderlaget ved scenerne i 

Botanisk Have er græs, og arealet i visse områder er meget kuperede. 
20.  Børn. Dette arrangement anbefales ikke til børn. Såfremt man ønsker at medbringe sit barn er billetprisen for et barn 

uanset alder ordinær billetpris (se billetpriser på www.bestilbillet.dk). Vi har ikke børnebilletter eller rabatpriser. 
21. Personer under 18 år tillades, men det er kundens/køberen af billetterne til et selskabs ansvar at invitere personer med 

UNDER 18 år og sikre, at de IKKE nyder øl, vin, spiritus og alkoholiske drikke under hele arrangementet. Unge under 18 
år der indtager alkoholiske drikke vil blive bortvist omgående. Der vil blive udleveret 1 glas kildevand til gæster under 
18 år i stedet for 1 glas velkomstdrink. Ved ankomst informér venligst vores personale ved velkomstdrink-udlevering, 
hvis du har gæster med under 18 år, og fremvis venligst billetten.  
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22. Fotografering. I løbet af aftenen vil der blive taget nogle stemningsbilleder. Såfremt du ikke ønsker, at deltage på disse 
er du velkommen til at gøre fotografen opmærksom på dette – og han vil slette det eller sikre, at du ikke fremgår på 
billedet. Som privatperson er du velkommen til at fotografere i Botanisk Have. Det er ikke tilladt for gæster til 
koncerterne at foretage kommercielle foto- og filmoptagelser (fx modefotografering, modeblogs, produktfoto, 
musikvideoer m.m.) uden tilladelse fra arrangøren af denne event. 

23. Det er tilladt at medbringe rollator for gangbesværede. Det er ikke tilladt at medbringe cykler, køretøjer o.lign. 
24. Det er ikke tilladt at medbringe fyrværkeri, højttalere, stole, mad og drikke eller lign. til arrangementet.  
25. Ved overdragelse af billetter til andre eller ved videresalg er sælger (ejeren af billetten) forpligtet til at 

videregive "Generelle Betingelser" 
26. Tidsplan. Indgangene åbnes fra kl. 18:00 og slutter kl. 22:00. Der er kun adgang med gyldig billet. Spilleplan for 

koncerterne modtager du på e-mail ca. 10 dage før eventdatoen. Læs mere på wwwromantiskaften.dk. 
27. Man kan ikke som gæst forlade Botanisk Have efter billetkontrol og komme ind igen senere.  
28. Rygning i Botanisk Have er forbudt denne aften. Det vil KUN være tilladt at ryge i Botanisk Have denne aften i særligt 

rygeområde. Rygeområde vil fremgå på oversigtskort som sendes til alle der har købt entrebillet 10 dage før 
arrangementet. Rygning udenfor dette område vil ikke være tilladt. Bortkastning af cigaretskodder og skrald vil 
medføre bortvisning fra arrangementet. 

29. Billetgebyr. Billetgebyr pr. billet er 25 kr. inkl. moms. Billetgebyr refunderes ikke ved aflysning. Der er kun billetgebyr 
på adgangsbilletten. 

30. Der vil være toiletter fordelt rundt i hele Botanisk Have. Toiletbesøg der ikke foregår på toiletterne, vil medføre 
bortvisning.   

31. Billetter refunderes ikke ved ændringer i repertoiret/program, ændring af dato, forskydning af tidsplan, force 
majeure, vejrlig, storkonflikt, strejke/lockout, arbejdsnedlæggelse, strømsvigt, blokader af veje og broer. Delvis 
gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. Kunden kan ikke 
gøre krav mod arrangøren.  

32. Ændring af dato eller location. Arrangøren har ret til at ændre dato eller location. Billetkøb refunderes ikke ved 
ændring af datoen eller ændring af location til anden location. Kunden kan ikke gøre krav mod arrangøren.  

33. Sikkerhed og færdsel i og omkring Botanisk Have foregår på gæstens eget ansvar. Sikkerhedspersonalet har ret til at 
afvise og bortvise gæster, der udviser en adfærd, hvor det skønnes, at de er til fare for sig selv eller til gene for andre 
gæster eller personalet. Opbevaring af værdigenstande og ejendele i Botanisk Have foregår på eget ansvar.  

34. Paraplyer er IKKE tilladt til dette arrangement. Paraplyer er ikke tilladt at medbringe eller bruge til arrangementet, og 
man nægtes adgang til arrangementet hvis dette ikke overholdes.  I tilfælde af regn anbefaler vi, at man medbringer 
regntøj f.eks. regnfrakke/regnslag med hætte.  

35. Aflysning grundet vejrforhold. Arrangementet vil blive forsøgt gennemført i tilfælde af regn, blæst eller lign. Billetter 
refunderes ikke hvis arrangøren skønner at det ikke er forsvarligt at afvikle koncerter helt eller delvis grundet 
vejrforhold f.eks. torden, storm m.v. og de aflyses grundet vejrforhold. Der vil ikke blive afholdt en erstatningskoncert 
og pengene for alle typer entrebilletter, tilkøbsbilletter m.m. refunderes ikke. Kunden kan ikke gøre krav mod 
arrangøren. 

36. Har du mistet din billet eller kan ikke finde den inden koncerten tilbyder Bestilbillet.dk som en gratis service at 
udstede erstatningsbilletter via e-mail indtil 2 dage før arrangementsdatoen. VIGTIGT! Denne service er gratis indtil den 
3. juni 2019 kl. 12:00. Herefter og på selve koncertdatoen udstedes ikke erstatningsbilletter, og har du glemt din billet, 
eller ikke printet den på papir må du købe en ny entrebillet. Ny entrebillet kan kun købes hvis vi ikke har udsolgt. Har vi 
udsolgt kan du ikke købe nye entrebillet og få adgang til arrangementet.  Billetkøb erstattes ikke af bestilbillet.dk, da 
det er dit eget ansvar at medbringe gyldig billet.  Betalingskvitteringer, kopi af faktura o.lign. er IKKE gyldig som 
adgangsbillet og vil ikke give adgang til arrangementet.  
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37. Billetkategorier: 
 

GRØN BILLET (1 person) billetpris er 500 kr. og inkludere: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 for én person • Én velkomstdrink og snacks* • Et program med oversigtskort. 

 
GULD BILLET (1 person) billetpris er 1.000 kr. og inkludere: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 • Én velkomstdrink samt et program og snacks* • Ét lækkert fleecetæppe med logo “En 
Romantisk Aften i Botanisk Have” • En flot panamahat med logo “En Romantisk Aften i Botanisk Have” • Lækker kage og kaffe. En Hendricks Gin og Tonic • 
En lille æske chokolade. 
 
DIAMANT BILLET (1 person)  
Billetpris er 1.500 kr. per person og inkludere: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 • Èn velkomstdrink samt et program og snacks* • Et lækkert fleecetæppe med logo “En 
Romantisk Aften i Botanisk Have” • En flot panamahat med logo “En Romantisk Aften i Botanisk Have”. Lækker kage og kaffe • 1 stk. Hendricks Gin og 
Tonic drink • Direkte adgang via VIP-indgangen • Picnickurv med lækker mad samt et glas vin, 30 cl. kildevand og lidt sødt • 10 min. fodmassage med et 
glas champagne.  
 
JEG ELSKER NATUREN BILLET (1 person)  
Billetpris er 2.500 kr. pr. person og inkludere:  
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 • Ankomst på den grønne løber med velkomstdrink og friske danske jordbær.  •  Valg mellem 
forskellige slags friskpresset juice på Palmehusets balkon-terrasse • Frisk frugt ad libitum hele aftenen igennem • Grøn te og frugtkage. 
 
ROSENRØDE PARTERAPI BILLETTER (2 personer)  
Billetpris for to personer er 5.000 kr. og inkludere:  
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 for to personer • 15 min. sjov konsultation hos komiker som afsluttende vil velsigne jeres 
fremtidige forhold • En buket smukke røde roser samt en flaske iskold rosé med to glas. 
 
SLAP AF BILLET (1 person)  
Billetpris er 6.000 kr. pr. person og inkludere: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 • Bliv afhentet i VIP-indgangen på den røde løber af 4 stærke herrer, der bærer dig i kongestol 
direkte til Palmehusets balkon-terrasse  •  Forfriskninger når du ønsker det*  •  Du skal blot ringe til vores “Slap af Servicesupport” og inden for 5 minutter 
vil supporten stå ved din side med de ønskede forfriskninger  •  15 minutters afslapning i hængekøje med smuk udsigt over Botanisk have i løbet af 
aftenen. 
 
VIP RESERVATION BILLET (1 person)  
Billetpris er 10.000 kr. pr. person og inkluderer: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 • Reservation til dine tre mest ønskede koncerter i Botanisk Have denne aften • et lækkert 
fleecetæppe lige foran scenen med logo “En Romantisk Aften i Botanisk Have” • en flaske kølig rosé og 2 glas.  
 
I ROMANTISK KARET FRA KONGENS NYTORV TIL BOTANISK HAVE (2 personer) Billetpris er 25.000 kr. for to personer og inkluderer: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 for to personer • Én VIP-køretur i karet fra Kongens Nytorv til Botanisk Have •  Direkte udstigning 
og entré på den røde VIP-løber og eskorte op til Palmehusets balkon-terrasse • Champagne og kransekage på Palmehusets balkon-terrasse og fanfare. 
 
LADY OG VAGABONDEN BILLETTER (2 personer)  
Billetpris er 40.000 kr. for to persone og inkludere:  
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 for to personer •  VIP-køretur i super flot veteranbil fra Kongens Nytorv til Botanisk Haves røde 
løber • VIP-velkomst på den røde løber • Opdækket bord med rød og hvid ternet dug, lysestager og tjener, der serverer original spaghetti med kødboller 
• Italiens rødvin og friskbagt italiensk brød • Operasanger der synger “Bella Notte” •  Lækker italiensk isdessert. 
 
DEN FESTLIGE VELKOMST BILLET (2 personer)  
Billetpris er 50.000 kr. i alt for 2 personer og inkluderer: 
Entrebillet til “En Romantisk Aften i Botanisk Have” 2020 for to personer • Afhentning hvor det ønskes i limousine fra hele Danmark og retur inkl. 
forfriskninger • Velkomst ballon-portal i naturens festlige farver • Kor der synger “Love is The Air”, når I ankommer • Blomsterpiger der byder velkommen 
med champagne og lækker chokolade på den røde løber • Farverige serpentiner vil blive affyret hen over jer, når I går ind i Botanisk Have • I sender 100 
gule, orange, grønne og røde naturvenlige balloner til vejrs fra Palmehavens balkon-terrasse, når I ankommer og bydes på velkomstdrinks 
• Farverige drinks hele aftenen. 
 
* Snacks kan være f.eks. salte nødder, chips, frugt eller lignende og vil blive budt der hvor du får udleveret din velkomstdrink.  
* Forfriskninger kan være et glas vin, kolde kildevand, sodavand, gin & tonic, en kop kaffe eller fadøl. 
 
Alle priser er inkl. moms. Skriv til info@bestilbillet.dk hvis du har spørgsmål til ovenstående billetkategorier. 

 
Ovenstående elementer der er inkluderet i vores forskellige billetpriser (pakkepriser) som beskrevet herover f.eks. 
velkomstdrink, tæppe, gin & tonic m.m. skal du selv hente til arrangementet i anviste barer/udleveringsted i Botanisk Have, 
og du er selv ansvarlig for disse bliver hentet/udleveret til dig mellem kl. 18-22 i Botanisk Have, København. Hvis du ikke 
henter disse elementer uanset årsagen kan du ikke gøre krav til arrangøren om udlevering eller ombytning til kontakter 
efter arrangementet. 
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38. Reklamationer. Alle reklamationer til selve arrangementet skal være skriftelige og rettes til vores kundeservice 
info@bestilbillet.dk inden kl. 22:00 på arrangementsdagen eller direkte i vores Information på stedet, hvor du skriftligt 
vil kunne afgive din reklamation og modtage en kopi. Reklamation kan ikke ske via sociale medier eller andre offentlige 
kanaler. Reklamation kan kun rettes skriftligt og direkte til bestilbillet.dk og kun af køberen af billetterne og ingen 
andre.  

39. Køberens data. Det er køberens eget ansvar at de oplysninger der er givet ved bestilling er korrekte. Køberen 
samtykker ved købet til at Bestilbillet.dk må sende mig praktisk info om program, parkering m.m. vedr. den event 
kunden har købt billetter til, samt nyheder om nye events. Bestilbillet.dk må gerne opbevare kundens oplyste 
persondata iflg. vores persondata politik (https://www.bestilbillet.dk) 

40. Billetsælger: Bestilbillet.dk, Købmagergade 56, 1150 København K . Telefon 33 15 40 00, info@bestilbillet.dk 
41. Event og koncertarrangør: PB ACTION Fest & Eventbureau, Købmagergade 56, 1150 København K. CVR 76593914  
42. Location: Botanisk Have, København K  
43. Alle forespørgsler kan rettes til info@bestilbillet.dk eller på telefon 33 15 40 00  
44. Program og praktisk info om arrangementet se www.romantiskaften.dk  

 
Med forbehold for trykfejl 
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Vi glæder os til at byde jer velkommen til en fantastisk og eventyrlig aften 


