
Beatrice Egli er en forholdsvis ny 
ung og smuk schlagersangerinde, 
som er godt på vej mod stjernerne. 
Beatrice er født i Schweiz i 1988. I 
2013 vandt hun den tyske udgave 
af ”Scenen er din” og har siden ud-
givet flere albums og modtaget flere 
priser. I 2018 er hun igen at oplevei 
mange tyske byer.
Til koncerten i Sparkasse -Arena Kiel 
kan vi glæde os til den gode stem-
ning, der vanen tro er i de store tyske 
koncertsale. 

Indkvartering
Vi bor på det firestjernede Maritim 
Hotel Bellevue i Kiel. Dejligt hotel 
med udsigt over fjorden og tæt på 
centrum.
Alle værelser er velindrettede med 
tv, telefon, bad/brus og toilet. 
I hotellets restaurant serveres en dej-
lig middag inden koncerten samt 
morgenbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland og Fyn via Jylland mod 
grænsen. Vi ankommer midt på ef-
termiddagen og indkvarteres på ho-
tellet. Der bliver en stund til at nyde 
hotellet og omgivelserne, inden vi 
spiser tidlig middag på hotellet.
Koncerten begynder kl. 19.00, og vi 
har billetter i bedste kategori.

Efter koncerten kører vi retur til ho-
tellet.

2. dag: Kiel. Hjemrejse
Vi nyder en skøn morgenbuffet, 
hvorefter vi skal på en byrundtur i 
Kiel med vores rejseleder.
Kiel er Schleswig-Holsteins hoved-
stad og en stor havneby i Nordtysk-
land med over 200.000 indbyggere. 
Byen ligger smukt ved Kielerfjorden, 
som er en del af Østersøen, og ud 
over at være havneby er den et be-
tydeligt sejlsportscentrum, som to 
gange har været vært for OL. 
Vi spiser frokost i Kiel inden vi kører 
vi mod grænsen hvor der vil være 
indkøbspause.

Rejsefakta
Afrejse fra Fyn og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst  Pris         Rute
Fr 23.11     Lø 24.11       1.895,-  C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold 
i delt dobbeltværelse, aftensbuffet, 
morgenbuffet, kat. 1 billet til koncerten samt 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 275,-
Afbestillingsforsikring 6 %
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-

Koncert med 
Beatrice Egli  
i Kiel 

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Koncert med Beatrice Egli

•	 Billetter i bedste kategori

•	 Dejligt hotel i Kiel

•	 Afrejse fra Sjælland, Fyn og 
Jylland
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Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


