Santiano
i Hamburg
Kom med til Hamburg og oplev den
populære Gruppe Santiano. Drengene fra Flensburg strøg hurtigt til
tops på hitlisterne med sømandsviser
blandet med pop, rock’n’roll og ikke
mindst irsk folkemusik. Det går ikke
stille for sig når Santiano slår sig løs
på scenen. Bandet har store koncerter bag sig med fyldte sale i de store
tyske byer.
En aften med fest og farver og ikke
mindst en masse glad musik.
I Hamborg bor vi på Panorama Hotel i forstaden Harburg, der er et godt
og hyggeligt hotel. Hotellet har velindrettede værelser med tv, tlf., bad/
brus og toilet. Vi spiser aftensmad på
hotellet.

eller vand. Natmad i form af suppe
med brød samt en drikkevare er i tilkøb.

2. dag: Hamburg og Hjemrejse

Efter den store morgenbuffet skal vi
opleve lidt af Hamburg, vi tager på
en lille byrundtur om formiddagen,
hvor vi bl.a. kommer forbi det nye
område Hafen City, det gamle pakhusområde Speicherstadt og naturligvis også området omkring Binnenog Aussenalster – søerne i Hamburgs
bykerne.
Midt på eftermiddagen kører vi atter mod den danske grænse og videre
mod vores hjembyer.

Rejseplan

1. dag: Udrejse og koncert

Fra Sjælland og Fyn går turen via Jylland til grænsen og videre til Hamburg.
Vi ankommer midt på eftermiddagen og indkvarteres straks på hotellet. Inden afgang til koncerten spiser
vi en tidlig middag, kl. 20.00 skal vi
være på plads i Barclaycard Arena
Hamburg. Vi har billetter i bedste kategori. Efter koncerten kører vi retur
til hotellet, og sammen med de øvrige rejsende er der mulighed for at
hygge sig over lidt natmad med en øl

Rejsefakta
Afrejse

Hjemkomst Pris

To 09.09 Fr 10.09

Rute

1.995,- C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold
i delt dobbeltværelse, aftensbuffet,
morgenbuffet, kat. 1 billet til koncerten
samt lovpligtige skatter og afgifter.
Koncertrejser:
Vær opmærksom på følgende omkring

denne koncertrejse: I tilfælde af
annullering af koncerten, efter at rejsen
er påbegyndt, er Riis Rejser kun pligtig
økonomisk at kompensere for værdien af
selve koncertbilletten. Således refunderes
ikke rejsens øvrige delelementer, f.eks.
værdien af buskørsel, hotelophold,
forplejning samt evt. rejselederassistance.
Tilkøb
Enkeltværelse: 375,Natmad: 100,Sædereservation: 60,-/40,-/30,Forsikringer – hør ved tilmelding.

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

Busrejse, 2 dage
Højdepunkter
• Billetter i bedste kategori
• Musik i topklasse med Riis
Rejser
• Oplev en fantastisk koncert
med Santiano
• Dejligt hotel i bydelen Harburg

