
André Rieu er klar igen! Turnépla-
nen for 2020 er på plads, og endnu 
engang er det muligt at tage med 
Riis Rejser til Hamburg og genop-
leve eller måske for første gang op-
leve André Rieu og hans store Johan 
Strauss orkester.
Alle, der har oplevet denne enestå-
ende musiker fra Maastricht, vil sik-
kert give os ret i, at det er en fan-
tastisk oplevelse. Hvilket program 
André Rieu har sammensat til 2020 
vides ikke, men et er sikkert, det in-
deholder alle de smukke valse me-
lodier samt mange andre skønne 
melodier.
Vi bor på Best Western Premier Air-
porthotel. Hotellet er et dejligt **** 
hotel med skønne faciliteter, hotellet 
ligger en halv times kørsel fra den 
indre by. Vi spiser aftensmad på ho-
tellet begge aftener. 

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Udrejse via Gedser – Rostock med 
ankomst til Berlin hen på eftermid-
dagen. 
Middag på hotellet.

2.dag: Byrundtur og koncert
Efter morgenbuffeten kan man kl. 
10 tage med på en klassisk byrund-
tur i Berlin. Vi ser de smukke og 
historiske steder i Berlin. Vi ser det 
gamle Østberlin, Unter den Linden, 

Alexanderplatz, Brandenburger Tor 
og meget mere.
Vi spiser tidlig middag på hotellet, 
inden vi kører til Mercedes-Benz 
Arena, hvor koncerten begynder kl. 
20.00. Vi har billetter i bedste kate-
gori. Når koncerten er slut, kører vi 
retur til vores hotel.

3. dag: Hjemrejse
Efter morgenbuffeten forlader vi 
igen Berlin og vores hotel, og kører 
retur mod Danmark via Rostock. 
Hjemkomst iflg. plan.

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse     Hjemkomst Pris 
On. 04.03    Fr. 06.03  3.395,-    

Prisen inkluderer
Buskørsel i 4-stjernet bus, 2 overnatninger 
med morgenmad, 2 x aftensmad, 
koncertbillet i kat. 1, byrundtur samt 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 825,-  
Fast plads i bussen: 90,-/60,-/45,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

André Rieu    
i Berlin

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter

•	 Oplev	den	verdenskendte	
violinist

•	 Enestående	koncertoplevelse

•	 Byrundtur	i	Berlin

•	 Afrejse	fra	Sjælland

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


