
Oplev et fantastisk og farverigt 
show, når tidens største tyske pop- 
og Schlagerdronning folder sig ud i 
den store arena i Berlin.
Helene Fischer er tilbage i forrygen-
de topform og klar til at give os en 
helt enestående koncert- og showop-
levelse, der fejer benene væk under 
de fleste. Tag selv med og oplev det 
hele med egne sanser.

Vi bor på det velkendte Hotel Park 
Inn på Alexanderplatz i den cen-
trale del af Berlin. Alle værelser har 
bad, toilet, tv m.m.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Udrejse via Padborg, og vi er frem-
me i Berlin hen på eftermiddagen. 
Efter check in er der tid til afslap-
ning, inden vi møder til middag i 
hotellets restaurant kl. 19.00.

2.dag: Byrundtur og koncert
Efter morgenmaden tager vi på en 
dejlig byrundtur i Berlin. Vi ser de 
smukke og historiske steder i Ber-
lin. Vi ser det gamle Østberlin, Un-
ter den Linden, Brandenburger Tor 
og meget mere. Undervejs fortæller 

vores rejseleder om Berlin. Eftermid-
dagen er på egen hånd.
Kl. 18.30 kører vi til koncerten. Kon-
certen med Helene Fischer i Merce-
des-Benz Arena Berlin begynder kl. 
20.00. Vores billetter er i kat. 1.

3. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden begynder vi 
hjemrejsen, og kører ad samme rute 
som på udrejsen.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland/Fyn og Sjælland

Afrejse         Hjemkomst      Pris          Rute
Ma 05.02 18  On 07.02 18   3.595,-   C/2*
Lø 10.02 18   Ma 12.02 18   3.595,-   C/2

* Hotel på afgangen den 05.02 oplyses 
tættere på afrejse.

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

Tilkøb
Enkeltværelse: 1100,-  
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Helene  
Fischer  
     i Berlin 

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter

•	 Pop- og Schlagerdronningen 

•	 Tilbage i topform og på Tour 
2017/2018

•	 Syng med på bl.a. ”Mitten im 
Paradies”

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


