
Få en anderledes oplevelse i Jyske 
Bank Boxen med sækkepiber, trom-
mer, dans, sang og musik i ét gigan-
tisk show. Music Show Scotland er 
en af verdens største, skotske mu-
sikproduktioner. Det er første gang, 
at showet bliver opført i Danmark, 
og alene det at få den 12 meter høje 
og 70 meter brede slotskulisse sat 
op bliver noget af et tilløbsstykke. 
Slotskulissen, som showet tager 
udgangspunkt i, er nemlig så stor, 
at der skal otte lastbiler til udeluk-
kende at transportere de mange tons 
træ og stål, som kulissen er opbyg-
get af. Det bliver en festlig aften og 
vores rejse krydres desuden med in-
teressante oplevelser på båd ud- og 
hjemrejse.
Vi bor på Hotel Eyde i Herning. Ho-
tellet har velindrettede værelser med 
tv, tlf., bad/brus og toilet. I hotellets 
restaurant serveres en dejlig mor-
genbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Turen går fra Sjælland over Fyn til 
Brunkulsmuseet i Søby, hvor en lo-
kalguide er parat til at tage os med 
på en tur rundt i de gamle brun-
kulslejer og museum og fortælle om 
en svunden storhedstid fra mellem-
krigsårene til op sidst i tresserne, 
hvor netop området her var storle-
verandør af brændsel til vores kraft-
værker rundt i landet. Vi ankommer 
til vores hotel hen på eftermidda-

gen, så der er tid til afslapning, in-
den vi kører til Boxen.
Vi spiser en dejlig 2-retters middag 
på vores hotel, hvorefter vi kører til 
Boxen, hvor showet begynder kl. 
19.30. Vi har billetter i bedste kate-
gori.
Ca. 22.30 slutter forestillingen og vi 
kører retur til Hotel Eyde.

2. dag: Hjemrejse
Efter en god morgensøvn og mor-
genbuffet forlader vi hotellet. Vi kø-
rer til Kongenshus Mindepark, hvor 
vi får en fornemmelse af, hvordan 
store dele af Jylland tog sig ud for ca 
250 år siden. Mindeparken er skabt 
som fortælling om de mennesker, 
der forvandlede den hårde alhede til 
frugtbar agerjord. Herefter går rej-
sen mod Silkeborg, og her er der mu-
lighed for at sejle med en af de hyg-
gelige udflugtsskibe fra Silkeborgs 
centrum til Himmelbjerget, hvor bus 
og chauffør samler os op og kører op 
til Himmelbjerget. Her holder vi en 
god lang pause med mulighed for 
sen frokost eller eftermiddagskaffe, 
inden rejsen går hjemad og tilbage 
til vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse Hjemkomst    Pris       Rute        
Lø 10.06 Sø 11.06         2.095,-   C/2

Prisen inkluderer
Buskørsel, overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad, 2- retters middag på 
hotellet, kategori 1 billet til showet, 
udflugter (ex. entréer) samt lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tillæg
Enkeltværelsestillæg: 275,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – Forhør ved tilmelding

Music Show Scotland 
Boxen i Herning

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 Fantastisk	skotsk	musikshow

•	 Søby	Brunkulslejer

•	 Kongenshus	Mindepark

•	 Silkeborgsøerne	og		
Himmelbjerget

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


