
Kom med til halbal på Heden, når 
Boxen i Herning for 5. gang byder 
indenfor til ”Danmarks største Hal-
bal”. 
Festen de sidste 4 år var en kæmpe 
succes, så vi er glade for, at det nu er 
en tradition, at vi skal en tur i Boxen 
sammen med Kandis og Stig Rossen.
Vi skal spise, drikke og more os, og 
fremfor alt skal vi danse til topnav-
ne inden for den danske populær-
musik, når Stig Rossen og Vennerne 
underholder, og når Kandis trykker 
det ene hit efter det andet af for os. 
Der bliver knald på. 
Vi bor på det gode ****hotel Eyde i 
Herning, som har velindrettede væ-
relser med tv, tlf., bad/brus og toilet. 
I hotellets restaurant serveres en dej-
lig morgenbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Turen går fra Sjælland over Fyn til 
vores hotel, hvor vi ankommer først 
på eftermiddagen, så det vil være 
oplagt med en spadseretur i de hyg-
gelige omgivelser i det centrale Her-
ning eller måske en lur, så man er 
helt frisk til aftenens begivenhed.
Sidst på eftermiddagen kører vi mod 
Boxen, hvor dørene åbnes kl. 17.00.
Kl. 18.00 er der velkomst. Vi har 
gode pladser i kat. B ved langborde 
midt i salen. Først nyder vi en dejlig 
3-retters bordbuffet, og kl. 20.00 går 

Kandis på scenen. Vi har et mindre 
antal kat. A billetter, som er tæt på 
scenen og inklusive buffet, drikkeva-
rer og garderobe.
De to populære bands skiftes til at 
underholde os hele aftenen.
Tag dine dansesko med og nyd en 
dejlig aften sammen med familie og 
venner.
Festen slutter ca. kl. 01.00, hvor vi 
kører retur til vores hotel.

2. dag: Hjemrejse
Efter en dejlig stor morgenbuffet 
pakker vi bussen og kører tilbage 
mod Fyn og Sjælland.
Forhåbentligt med ømme danseben 
og gode minder.

Rejsefakta
Afrejse   Hjemkomst Pris        
Lø 24.10   Sø 25.10  1.895,-

Påstigning
Hillerød, Blovstrød, Birkerød, Holte, Lyngby, 
København, Ølby, Ringsted, Slagelse, Korsør, 
Nyborg, Odense, Middelfart, Fredericia og 
Vejle

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelovernatning med morgenmad, 
aftenbuffet, underholdning med 2 
livebands, samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter. 

Tilkøb
Kategori A billet inkl. all inclusive: 420,-
Enkeltværelse: 500,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – hør ved bestilling

Halbal på Heden 
Party i Boxen

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 Oplev	Stig	Rossen	og	Vennerne

•	 Dans	til	Kandis

•	 Afrejse	fra	Sjælland	og	Fyn

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


