
Placido Domingo er blandt de aller-
største operasangere gennem tiden, 
og derfor behøver vi næsten ikke 
skrive om alle de triumfer, han har 
fejret gennem sine mere end 50 år 
som professionel operasanger, diri-
gent mm.
Kom med til Odense og oplev, når 
han giver godt og vel 2 timers kon-
cert sammen med Odense Symfoni-
orkester. Det bliver endnu en stjer-
nestund.
Vi spiser og overnatter på Vissen-
bjerg Storkro eller på Fjelsted Skov-
kro, der begge ligger vest for Odense.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Vi ankommer først på eftermidda-
gen og indkvarteres. Ca. kl. 17.30 
nyder vi en dejlig 2 retters middags-
buffet, inden vi fulde af forventning 
kører mod Sparekassen Fyn Arena, 
hvor koncerten begynder kl. 20.00. 
Vi har billetter i bedste kategori. Ef-
ter koncerten kører vi hjem til vores 
hotel, hvor der er mulighed for hyg-
geligt samvær med de øvrige rejsen-
de over en gang dansk smørrebrød 

inkl. en vand/øl. Natmad er i tilkøb 
for 140 kr.

2. dag: Odense og hjemrejse
Efter den store morgenbuffet kører 
vi til Odense. Vi anbefaler et besøg 
i H.C. Andersens hus, der på en 
fantastisk måde i ord og billeder 
fortæller om vores verdensberømte 
eventyrforfatter. Der bliver også tid 
på egen hånd til at finde lidt frokost 
i Odense, inden vi igen kører mod 
vore hjembyer.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst Pris         
Fr 24.11     Lø 25.11     2.595,-   

Påstigning
Sjælland : Hillerød, Blovstrød, Birkerød, 
Holte, Lyngby, København, Ølby, Ringsted, 
Slagelse og Korsør
Jylland: Lemvig, Holstebro, Herning, Skjern, 
Varde, Esbjerg og Vejen.

Prisen inkluderer
Buskørsel, overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad, middag, kategori A billet 
til koncerten samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse i Fjelsted: 225,-
Enkeltværelse i Vissenbjerg: 400,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Natmad: 140,-

Placido Domingo  
i Odense

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Stor	koncertoplevelse	i	Spare-
kassen	Fyn	Arena

•	 Billet	i	bedste	kategori

•	 Oplev	også	H.	C.	Andersens	hus	
i	hyggelige	Odense

•	 Afrejse	fra	Jylland	og	Sjælland

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


