Julefest i Alperne
med Hansi Hinterseer
Vil du rigtig i julestemning, skal du
rejse med os til Tyrol. Her er du sikker på, at julestemningen kommer
helt i top og med Hansi Hinterseer
som den store underholder, kommer
vi hurtigt i den helt rigtige julestemning.
Vi bor på det flotte **** Hotel Hocheder midt i Seefeld, og det betyder, at
vi kan gå til og fra koncerten i WMHalle i Seefeld. På hotellet serveres
dejlig 3-retters middag til aften og
ligeså en stor morgenbuffet.

Rejseplan

1. dag: Danmark - Midttyskland

Efter påstigning kører vi via Padborg
og til vores overnatningshotel i Midttyskland.

stemningsfuld gospelkoncert med
Marc Hess Gospel Singers.

4. dag: Innsbruck og koncert

Dagens udflugt går til Innsbruck,
hvor vi tager en skøn spadseretur i
centrum. Vi skal bl.a. forbi Hofkirche
og Det gyldne Tag. Vi holder frokostpause på det hyggelige julemarked på
byens torv.
Tilbage på hotellet spiser vi tidlig aftensmad, for kl. 20.00 skal vi være
klar i WM-Halle i Seefeld, hvor Hansi
Hinterseer er den store stjerne sammen med Francine Jordi og Zellberg
Buam. Det bliver en dejlig aften med
skøn musik.

5. dag: Rothenburg ob der Tauber

Midt på eftermiddagen ankommer vi
til vores hotel i Seefeld. Vi bydes velkommen på hotellet, får vores værelser og nyder en dejlig middag. Denne aften er der også mulighed for at
deltage i en fakkelvandring igennem
byen eller blot se på.

Efter en fin morgenbuffet forlader vi
Tyrol og kører igen mod nord. Hen
over frokost besøger vi Tysklands måske smukkeste middelalderby Rothenburg ob der Tauber, der naturligvis
også er pyntet op, og som i øvrigt, via
Käthe Wohlfarts julebutik, året rundt
er i julehumør. Herfra går rejsen til vores overnatningshotel i Midttyskland.

3. dag: Kitzbühel og koncert

6. dag: Hjemrejse

2. dag: Til Tyrol

I dag besøger vi Hansi Hinterseers
hjemby Kitzbühel. Vi nyder en gåtur
gennem den mondæne og hyggelige
by, der også i denne tid er pyntet op til
jul med udsmykning og boder.
Tilbage til vores hotel til aftensmad.
Efter middagen skal vi opleve en

Fyldt med indtryk af de seneste dages
gode oplevelser vender vi nu igen næsen nordpå ad samme rute som på
udrejsen.

Rejsefakta

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse

Hjemkomst Pris

Ma 13.12 Lø 18.12

Rute

5.495,- C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus,
hotelophold, 5 x morgenmad, 5 x middag,
koncertbilletter i Kat. A, alle udflugter samt
alle lovpligtige skatter og afgifter (ex. evt.
entréer).

Tilkøb
Enkeltværelse: 900,Fast plads i bussen: 180,-/120,-/90,Forsikringer – hør ved tilmelding.

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

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

Busrejse, 6 dage
Højdepunkter
• Flot koncert med Hansi Hinterseer. Billetkategori A
• Dejligt hotel i Seefeld i gåafstand fra koncerthuset
• Skønne udflugter og flotte
koncerter
• Kom i julestemning i et snefyldt
Østrig

