
Årets store slagerfest i Berlin. Hvis 
man kan lide tysk slagermusik, må 
man ikke gå glip af denne fest. Store 
stjerner kommer på scenen denne 
aften i Waldbühne Berlin.
Tag med til Berlin og oplev storby-
ens mange seværdigheder på en 
spændende byrundtur.
Selv her mange år efter Murens fald 
befinder byen sig fortsat i en rivende 
udvikling og er så absolut én af de 
mest spændende storbyer i Europa.

Vi bor på det centrale trestjernede 
Mark Apart Hotel, der ligger i Liet-
zenburger Strasse, 5 min gang fra 
Kurfürstendamm.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Via Jylland og Fyn til Berlin, hvor-
til vi ankommer hen på eftermid-
dagen. Ved ankomsten bliver vi 
indkvarteret på hotellet, og aftens-
maden nyder vi på en nærliggende 
restaurant.

2. dag: Byrundtur. Koncert
Kl. 10 tager vi på den store byrund-
tur i Berlin med vores rejseleder. Vi 
ser de mange smukke og historiske 
steder i Berlin. Bl.a. kan nævnes den 
tyske Rigsdag, det gamle Østberlin, 
Unter den Linden, Alexanderplatz, 

Brandenburger Tor, Flugtmuseet ved 
Checkpoint Charlie og meget mere. 
Rundturen slutter kl. 14.
Herefter er der tid på egen hånd 
til at finde lidt sen frokost og evt. 
shoppe lidt. Måske skal du besøge 
Kaufhaus des Westens, bedre kendt 
som KaDeWe, som er det største og 
bedste stormagasin i Berlin.

Vi kører tidligt fra hotellet, da vi kl. 
16 skal være på plads i Waldbühne 
Berlin til det store show.
Der er frit sædevalg, så vi skal være 
der i god tid.
Der sælges mad og drikke ved kon-
certstedet.
Waldbühne er en stor udendørs am-
fiscene, så husk en pude og evt. en 
regnjakke, hvis vi skulle være uhel-
dige med vejret. Denne aften skal vi 
nyde Howard Carpendale, Vicky Lean-
dros, Semino Rossi, Mickie Krause, Nik 
P., Vanessa Mai og Achim Petry.

Efter koncerten kører vi retur til ho-
tellet.

3.dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden begiver vi os at-
ter mod Danmark.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse  Hjemkomst    Pris         Rute
Fr 16.06  Sø 18.06          2.595,-    A/1  

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i firestjernet 
bus, hotelophold med morgenmad, middag 
på ankomstdagen, billet til slagerparade, 
udflugter (ex. entréer) og lovpligtige skatter 
og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelsestillæg: 650,-
Afbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris
Sædereservation: 90,- / 60,- / 45,-

Årets store  
slagerfest   
     i Berlin

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter

•	 Oplev	mange	af	de	store		
slagerstjerner

•	 Spændende	storbyferie

•	 Afrejse	fra	Jylland,	Fyn	og		
Sjælland

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


