André Rieu
i Boxen, Herning
André Rieu med sit Johann Strauss
Orkester besøger Danmark igen i
2021.
Traditionen tro er Riis Rejser sammen med vores mange trofaste
Rieu-fans at finde blandt publikum.
Som altid er der lagt op til et farverigt show, når den berømte violinist
folder sig ud.
Skulle der stadig være nogle af vores
gæster, der ikke har stiftet bekendtskab med André Rieu, så er der nu
mulighed for at få en stor oplevelse.
”Den flyvende Hollænder” har formået at gøre klassisk musik både
festlig og folkelig.
Vi bor på det gode Sinatur Hotel
Skarrildhus syd for Herning. Hotellet har velindrettede værelser med
tv, tlf., bad/brus og toilet. I hotellets
restaurant serveres aftensmad samt
morgenbuffet.

nyde en dejlig middag.
Kl. 20 skal vi være på plads i Boxen.
Vi har billetter i kategori 2.
Efter koncerten kører vi retur til hotellet. Her vil der være mulighed for
at hygge os over lidt natmad (Specialiteter på Stribe, pålægsspecialiteter, ost, grønt og hjemmesyltet,
rugbrød) og snakke med hinanden
om koncerten. Natmad skal bestilles sammen med rejsen.

2. dag: Hjemrejse

Efter en dejlig stor morgenbuffet
pakker vi bussen og kører retur til
vores hjembyer.

Rejseplan

1. dag: Udrejse og koncert

Turen går fra Sjælland over Fyn til
Jylland og videre mod Herning.
Vi ankommer til vores hotel midt
på eftermiddagen. Herefter er der
tid til afslapning, inden vi mødes i
hotellets restaurant ca. kl. 17 for at

Rejsefakta

Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland

Afrejse
Fr 28.05

Hjemkomst
Lø 29.05

Pris
2.395,-

Påstigning

Sjælland: Hillerød, Blovstrød, Birkerød,
Holte, Lyngby, København, Ølby, Ringsted,
Slagelse, Korsør
Fyn: Nyborg, Odense, Middelfart
Jylland: Fredericia, Vejle

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold
med halvpension, koncertbillet kat. 2 samt
lovpligtige skatter og afgifter.

Koncertrejser:
Vær opmærksom på følgende omkring
denne koncertrejse: I tilfælde af annullering
af koncerten, efter at rejsen er påbegyndt,
er Riis Rejser kun pligtig økonomisk
at kompensere for værdien af selve
koncertbilletten.
Således refunderes ikke rejsens øvrige
delelementer, f.eks. værdien af buskørsel,
hotelophold, forplejning samt evt.
rejselederassistance

Tilkøb
Enkeltværelse: 200,Sædereservation: 60,-/40,-/30,Natmad: 110,-

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

Busrejse, 2 dage
Højdepunkter
• Oplev ”Valsekongen” i Danmark
• Populære Johan Strauss orkester
• Afrejse fra Sjælland og Fyn
• Sinatur Hotel Skarrildhus

