
I august  2022 kommer verdens-
berømte Semino Rossi til ODEON i 
Odense på turnéen So ist das Leben 
– jubilæumstur 2022, der er navngi-
vet efter den succesrige live kunst-
ners seneste album.
Også denne gang formår Semino 
Rossi sikkert at få følelserne helt ud 
over scenekanten, begejstre og char-
mere sit publikum.
Der er med andre ord garanti for 
en fantastisk musikalsk aften i sel-
skab med Semino Rossi i ODEON i 
Odense.
Vi spiser og bor på Hotel Vissenbjerg 
Storkro.

Rejseplan
1. dag: Fra Jylland og Sjælland til Fyn 
og koncert
Vi ankommer til vores hotel først på 
eftermiddagen og indkvarteres. Ca. 
kl. 17.00 nyder vi en dejlig 2-retters 
middagsbuffet, inden vi fulde af for-
ventning kl. 18 kører mod ODEON i 
Odense, hvor koncerten begynder kl. 
19.30.
Vi har billetter på gulvet i kategori A 
og desuden et fåtal af de helt eksklu-
sive Startickets, som er billetter i al-
lerforreste sektion foran scenen. I en 
Starticket er desuden inkluderet en 
eksklusiv udformet billet i en keyhan-
ger og en såkaldt goodiebag.
Efter koncerten kører vi hjem til vores 
hotel, hvor der er mulighed for lidt 
hyggeligt samvær med de øvrige rej-

sende over en lækker urtecremesuppe 
med et glas øl, vin eller vand. Natmad 
er i tilkøb.

2. dag: Forår over Sydfyn, Odense og 
hjemrejse
Efter den store morgenbuffet kører vi 
på forårsudflugt på de skønne syd-
fynske landeveje og nyder de stærke 
grønne farver. Fra Vissenbjerg går 
det mod Assens og videre til Faaborg 
inden vi kommer til Svendborg forbi 
bl.a. Hvidkilde Gods. I Svendborg 
stopper vi op og nyder byens centrum 
og får tid til at finde lidt frokost, in-
den vi kører til Odense. Vi anbefaler 
et besøg i H.C. Andersens hus, der på 
en fantastisk måde i ord og billeder 
fortæller om vores verdensberømte 
eventyrforfatter. Sidst på eftermidda-
gen går turen igen mod Jylland og 
Sjælland.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Sjælland

Afrejse        Hjemkomst   Pris
08.08.22         09.08.22        1.895,-

Prisen inkluderer
Sjælland Afgang/Hjemkomst: 
Hillerød: 10.00/19.25, Blovstrød: 
10.10/19.15, Birkerød: 10.15/19.10, 
Holte: 10.25/19.00, Lyngby: 10.35/18.50, 
København: 11.00/18.20, Ølby: 
11.40/17.40, Ringsted: 12.00/17.20, 
Roskilde: 10.00/19.20, Holbæk: 
10.30/18.50, Jyderup: 11.00/18.20, 

Kalundborg: 11.30/17.50, Gørlev: 
11.50/17.30, Slagelse: 12.20/17.00 og 
Korsør: 12.35/16.45.
Jylland: Udrejse jf. rute D, Hjemrejse jf. rute 1.

Prisen inkluderer
Buskørsel, hotelophold med aftensmad og 
morgenmad, kategori A billet til koncerten 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Starticket: 300,-
Enkeltværelse: 400,-
Natmad: 140,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-

Semino Rossi 
i Odense  

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Stor	koncertoplevelse	i	ODEON	
i	Odense

•	 Oplev	H.	C.	Andersens	hus	i	
hyggelige	Odense

•	 Afrejse	fra	Jylland	og	Sjælland

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


