
Det bliver André Rieu i topform og 
på hjemmebane, vi skal opleve på 
denne herlige sommer-koncertrejse. 
Hvert år er det en enestående begi-
venhed, når Valsekongen og hans 
Johan Strauss Orchestra henrykker 
og begejstrer tusindvis af musik-
glade fans på det store torv i den 
charmerende sydhollandske by, Ma-
astricht.
Ud over den enestående koncertop-
levelse, har vi også dejlige feriedage 
til at snuse ind, hygge og nyde livet.
Vi bor ca. 80 kilometer fra Ma-
astricht i den hyggelige by Mön-
chengladbach, og vi skal bo på 
det veldrevne ****Leonardo Hotel 
Mönchengladbach. Hotellet ligger i 
rolige omgivelser og har fine rum-
melige værelser. Vi glæder os til at 
nyde denne fantastiske André Rieu 
koncertrejse sammen med dig.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Mönchengladbach
Efter påstigning kører vi via Padborg 
og Hamburg til vores hotel i Mön-
chengladbach. Efter indkvartering 
serveres en dejlig middag, hvorefter 
der er mulighed for at slentre en tur.

2.dag: Mönchengladbach. Koncert om 
aftenen
Vi bor tæt på Mönchengladbachs 
hyggelige centrum, og sammen med 
rejselederen går vi ca. kl. 10 en lille 
tur ind til byen. Efter en stund her, 
hvor man bl.a. kan besøge Museum 
Abteiberg, der er kendt for den eks-
perimentelle og avantgarde kunst, 
bliver vi samlet op af vores bus og 
chauffør, og har du lyst, kan du 
køre med til den fredelige Volkspark, 

hvor søer, træer, fred og ro sætter os 
i den rigtige  stemning til aftenens 
store oplevelse.
Efter tidlig middag ca. kl. 17 sætter 
vi os i bussen og kører til Maastricht 
til aftenens store musik oplevelse på 
Vrijthof pladsen. Koncerten begyn-
der kl. 21.00. Efter koncerten kører 
vi tilbage til hotellet. 

3. dag: Maastricht
Vi sover længe ovenpå aftenens op-
levelse. I løbet af formiddagen tager 
vi tilbage til Maastricht. Maastricht 
ligger smukt ved floden Maas. Her 
går vi sammen på en flot byvan-
dring, bl.a. forbi den kæmpestore 
plads Vrijthof, også kaldet hele Hol-
lands terrasse. Der vil være tid til at 
studere byen på egen hånd, inden vi 
kører tilbage til vores hotel.

4. dag: Hjemrejse 
Efter en enestående koncertople-
velse og hyggelige feriedage, vender 
vi hjemad igen. Vi kører ad samme 
rute som på udrejsen.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst   Pris          Rute 
To 02.07   Sø 05.07        3.845,-   C/2
To 09.07   Sø 12.07        3.845,-   C/2
To 16.07   Sø 19.07        3.845,-   C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, 
hotelophold, morgenmad på hotellet samt 3 
x aftensmad, koncertbillet kat.4 (der findes 
foruden billetkat. premium kat. 1,2,3,4 og 5), 
udflugter (excl. entréer) samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tilkøb
Koncertbillet kategori 3: 80,-
Koncertbillet kategori 2: 155,-
Koncertbillet kategori 1: 305,-
Dobbeltværelse som enkeltværelse: 800,-
Fast plads i bussen: 120,-/80,- / 60,-
Forsikringer - hør ved tilmelding

André Rieu  
i Maastricht Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 André Rieu på hjemmebane 

•	 Hollands største terrasse – 
Vrijthof i Maastricht

•	 Dejligt hotel i skønne  
omgivelser

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


