Rüdesheim

Schlagernacht des Jahres
og Julemarked
Mange kender Rhinen og Rüdesheim
om sommeren, men i adventstiden
er der bestemt også hyggeligt. Oplev den altid hyggelige Drosselgasse,
der om lørdagen holder julemarked
for de mange turister.
Vi skal bo centralt i Rüdesheim, som
er den populæreste af alle byer omkring den romantiske del af Rhinen.
Vi bor på det ***superior Park Hotel i
Rüdesheim. Et dejligt, centralt beliggende hotel med kun 100 m til den
berømte gade Drosselgasse. Hotellet
tilbyder stor morgenbuffet og gode
traditionelle retter til aftensmaden.

Rejseplan

1. dag: Danmark – Rüdesheim

Efter påstigning kører vi via Padborg, Hamburg og Frankfurt. Ca. kl.
20:30 forventer vi at være ved vores
hotel i Rüdesheim. Middag ved ankomst.

2. dag: Rüdesheim og Schlagernacht
des Jahres
Efter en god morgenbuffet skal vi se
nærmere på Rüdesheim. Vi begynder med en byrundtur til fods, hvor
vi får fortalt lidt om byen og området. Byen har også et flot julemarked, som vi skal se nærmere på.
Kl. ca. 14:30 serveres en kold platte
på hotellet. Herefter kører vi mod
Frankfurt, for kl. 18 begynder Schlagernacht des Jahres i Festhalle
i Frankfurt. Koncerten slutter ved
midnat.

Rejsefakta

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse

Hjemkomst Pris

Fr 04.12

Ma 07.12

Rute

3.595,- C/2

De optrædende til dette års Schlagernachts des Jahres er bl.a. Howard
Carpendale, Matthias Reim, Michelle, Kerstin Ott, Oli P. og flere navne
kommer til senere.
Der er rig mulighed for at købe mad
og drikke i de mange boder. Efter en
dejlig aften i musikkens tegn kører
vi atter mod Rüdesheim, ca. en times kørsel fra Frankfurt.

3. dag: Rüdesheim og Niederwalddenkmal

Om formiddagen er der lejlighed
til nye oplevelser i Rüdesheim. Om
eftermiddagen tager vi kabineliften
op til Niederwalddenkmal, det store
monument, hvorfra der er en enestående udsigt over Rhinen og Rüdesheim. Vil du ikke med kabineliften
til Niederwalddenkmal, kan du køre
med vores bus. Aftensmad på hotellet.

4. dag: Rüdesheim – Danmark

Efter morgenmaden siger vi farvel til
Rhinen og kører ad samme rute som
på udrejsen.

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, dansk rejseleder,
hotelophold med morgenmad, 2 x
aftensmad, 1 kold platte, udflugter (ex.
entréer), A-billet til Schlagernacht des
Jahres, samt alle lovpligtige skatter og
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 500,Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,Forsikringer – hør ved tilmelding

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

Busrejse, 4 dage
Højdepunkter
• Hyggeligt *** hotel centralt i
Rüdesheim
• Julemarked i Rüdesheim
• Schlagernacht des Jahres
• Oplev bl.a. Matthias Reim og
Howard Carpendale
• Hygge og julemarked i Rüdesheim

