
Santiano er klar igen i 2018 med de-
res store arena turné.
Drengene fra Flensburg strøg hurtigt 
til tops på hitlisterne med sømands-
viser blandet med pop, rock’n’roll og 
ikke mindst irsk folkemusik. Det går 
ikke stille for sig når Santiano slår 
sig løs på scenen. Bandet har store 
koncerter bag sig med fyldte sale i de 
store tyske byer. 
En aften med fest og farver og ikke 
mindst en masse glad musik.
I Hamborg bor vi på Panorama Ho-
tel i forstaden Harburg, der er et godt 
og hyggeligt hotel. Hotellet har vel-
indrettede værelser med tv, tlf., bad/
brus og toilet. Vi spiser aftensmad på 
hotellet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland og Fyn går turen via Jyl-
land til grænsen og videre til Ham-
burg. 
Vi ankommer midt på eftermidda-
gen og indkvarteres straks på hotel-
let. Inden afgang til koncerten spiser 
vi en tidlig middag, for kl. 20.00 skal 
vi være på plads i Barclaycard Arena. 
Vi har billetter i bedste kategori. Efter 
koncerten kører vi retur til hotellet, 
og sammen med de øvrige rejsende 
er der mulighed for at hygge sig over 
lidt natmad med en øl eller vand. 

Natmad i form af suppe med brød 
samt en drikkevare er i tilkøb.
 
2. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden tager chaufføren 
og rejselederen os med på en kørende 
byrundtur i Hamburg, hvorefter vi 
kører mod grænsen, hvor der er stop 
for grænsehandel og køb af frokost. 
Hjemkomst iflg. plan.

Rejsefakta
Afrejse    Hjemkomst     Pris             
To 01.03    Fr 02.03            1.895,-

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, overnatning i 
dobbeltværelse med morgenmad, middag 
på hotellet, kategori 1 billet til koncerten, 
byrundtur samt lovpligtige skatter og 
afgifter.
 
Tilkøb
Enkeltværelsestillæg: 250,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Natmad : 100,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding

Santiano  
i Hamburg 

Busrejse, 5 dage

Højdepunkter
•	 Musik	i	topklasse	med	Riis	

Rejser

•	 Oplev	en	fantastisk	koncert	
med	Santiano

•	 Billetter	i	bedste	kategori

•	 Afrejse	fra	Jylland,	Fyn	og		
Sjælland

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


