Hansi Hinterseer
Open Air Koncert 2019
Bad Griesbach ved Passau
Hansi Hinterseer behøver ikke nogen nærmere præsentation, og her i
de dejlige rammer i Bad Griesbach
giver schlagerkongen en flot koncert
med sit skønne orkester Tiroler Echo.
Vi bor i Bad Griesbach, byen hvor
Open Air koncerten også skal foregå.
Dagene krydres med et par hyggelige udflugter i det nære område i
Bayrischer Wald og til Salzburg. Naturligvis bliver der god tid til at glæde sig til den store oplevelse nemlig
koncerten.
Vi bor på det ****Superior Parkhotel
Bad Griesbach, et dejligt hotel af god
standard og med god forplejning.
Desuden ligger hotellet tæt ved koncertstedet.

Rejseplan

1. dag: Udrejse

Afrejse fra Danmark via Padborg,
Hamburg, Kassel og til Halle, hvor
vi overnatter.

2. dag: Til Bad Griesbach

Vi er fremme i Bad Griesbach først
på eftermiddagen og nyder resten af
dagen på vores hyggelige hotel. Der
er mulighed for at benytte de dejlige
faciliteter såsom inden- og udendørs
pool, sauna osv.

3. dag: Bayrischer Wald og Glasvejen.
Koncert om aftenen

Området nord for Passau er særdeles
naturskønt, og vi kører en smuk tur
i det, der hedder Bayrischer Wald og
en tur på Glasvejen. Igennem tiderne har forarbejdning og produktion
af glas været denne egns særkende,
og langs med vejene støder vi stadig

Rejsefakta

Hjemkomst Pris

To 04.07

Ti 09.07

4. dag: Salzburg

Vi har ikke langt til den stilfulde
musikby Salzburg. Vi oplever bl.a.
lystslottet Hellbrunn, ligesom der
bliver tid til en hyggelig spadseretur
i Getreidegasse, hvor man måske vil
købe Mozartkugler eller blot nyde livet i Mirabell-haven eller ved floden
Salzach, der gennemskærer byen.
Tilbage i Bad Griesbach sidst på eftermiddagen. Middag på hotellet.

5. dag: Nürnberg

Efter morgenmaden forlader vi hotellet og kører igen mod Midttyskland. Undervejs besøger vi Nürnberg, og har nogle hyggelige timer
i byens centrum, inden vi kører til
vores overnatningshotel.

6. dag: Hjemrejse

Vi fortsætter mod Danmark og vores
udgangspunkter.

i bedste kategori, udflugter (ex. entréer),
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse

på små udsalgssteder. Vi er naturligvis hjemme fra udflugten, så vi kan
nå at slappe af og forberede os til
den store koncert med Hansi Hinterseer.
Vi spiser tidlig aftensmad på hotellet
og er på plads i god tid inden koncerten begynder kl. 20.00. Det er en
udendørs koncert så husk lidt regntøj, hvis vi skulle være uheldige med
vejret. Vi har billetter til højre og
venstre for scenen i bedste kategori.

Rute

4.795,- . C/2

Tilkøb
Enkeltværelse: 375,Fast plads i bussen: 180,-/120,-/90,Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus,
hotelophold med halvpension, koncertbillet

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

Busrejse, 6 dage
Højdepunkter
• Billetter i allerbedste kategori
• Hansi Hinterseer – tidens største schlagerstjerne
• Hyggelige udflugter inkluderet
• Dejligt hotel med god forplejning i Bad Griesbach

