
Oplev et fantastisk og farverigt 
show, når tidens største tyske pop- 
og schlagerdronning folder sig ud 
på Olympiastadion i Berlin.
Helene Fischer er tilbage i forrygende 
topform og klar til at give os en helt 
enestående koncert- og showople-
velse, der fejer benene væk under de 
fleste. Tag selv med og oplev det hele 
med egne sanser. Oplev alle hendes 
nye sange fra hendes seneste album 
og syng med på de velkendte Mitten 
im Paradies, Und Morgen Früh küss 
ich dich wach og Hundert Prozent.
Vi bor vi på det centrale ***Sorat 
Hotel Ambassador, der ligger i Bay-
reuther Strasse, tæt ved Gedächtnis-
kirche. Se mere om hotellerne på vo-
res hjemmeside.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Udrejse via Gedser - Rostock med 
ankomst til Berlin hen på eftermid-
dagen.
Vi spiser tidlig middag på hotellet 
eller nærliggende restaurant, inden 
vi kører til Olympiastadion, hvor 
koncerten begynder kl. 19:30. Vi har 
siddepladser i bedste billetkategori 

til koncerten. Når koncerten er slut, 
kører vi retur til vores hotel.

2. dag: Hjemrejse
Efter morgenbuffeten kan man kl. 
10 tage med på en klassisk byrund-
tur i Berlin. Vi ser de smukke og 
historiske steder i Berlin. Vi ser det 
gamle Østberlin, Unter den Linden, 
Alexanderplatz, Brandenburger Tor 
og meget mere

Sidst på eftermiddagen forlader vi 
igen Berlin og kører retur mod Dan-
mark via Gedser – Rostock. Hjem-
komst iflg. plan.

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse     Hjemkomst     Pris       Rute
Sø 08.07     Ma 09.07        2.195   J3

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

Tilkøb
Enkeltværelse: 215,-  
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Helene  
Fischer  
i Berlin 2018

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Oplev Helene Fischer live

•	 Enestående koncert oplevelse

•	 Olympiastadion i Berlin

•	 Afrejse fra Sjælland

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


