
Kom med til Hamburg og oplev den 
populære Schlagerduo Fantasy, der 
siden deres gennembrud i 2012, har 
været en fast bestanddel af den ty-
ske slager stjernehimmel. Martin og 
Freddy garanterer for en fest overalt 
hvor de spiller, når de tager på for-
årsturné i Tyskland.
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 af-
tensmad på hotellet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland og Fyn går turen via 
Jylland til grænsen og videre til 
Hamburg. 
Vi ankommer midt på eftermidda-
gen og indkvarteres straks på ho-
tellet. Inden afgang til koncerten 
spiser vi en tidlig middag, for alle-
rede kl. 18.00 skal vi være på plads i 
Laeiszhalle Hamburg. Vi har billet-
ter i bedste kategori på parket. 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 eller 
vand. Natmad i form af suppe med 
brød samt en drikkevare er i tilkøb.

2. dag: Hjemrejse
Efter den store morgenbuffet skal 
vi opleve lidt af Hamburg, vi tager 
på en lille byrundtur om formidda-
gen, hvor vi bl.a. kommer forbi det 
nye område Hafen City, det gamle 
pakhusområde Speicherstadt og 
naturligvis også området omkring 
Binnen- og Aussenalster – søerne i 
Hamburgs bykerne.
Midt på eftermiddagen kører vi at-
ter mod den danske grænse og vi-
dere mod vores hjembyer.

Rejsefakta
Afrejse Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst Pris          Rute
Fr 15.03     Lø 16.03  1.695,-  C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold 
i delt dobbeltværelse, aftensbuffet, 
morgenbuffet, kat. 1 billet til koncerten samt 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelsestillæg: 350,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Natmad: 100,-
Forsikringer: hør ved tilmelding.

Koncert med Fantasy 
Hamburg

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 Koncert med Fantasy

•	 Billetter i bedste kategori

•	 Dejligt hotel i bydelen Harburg

•	 Afrejse fra Sjælland, Fyn og 
Jylland

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


