Andrea Berg
i Berlin 2019

Busrejse, 3 dage
Højdepunkter
• Oplev Andrea Berg live
• Enestående koncert oplevelse
• Waldbühne i Berlin – Open Air

Oplev et fantastisk og farverigt
show, når en af Tysklands store slager sangerinder folder sig ud på den
store Waldbühne i Berlin.
Andrea Berg kunne for 2 år siden
fejre sin 50 års fødselsdag, men hun
er på toppen som aldrig før.
Hendes karriere begyndte allerede i
1992, da produceren Eugen Römer
opdagede hende, og hurtigt var
hendes første album på gaden. Da
album nr. 2 kom på gaden, lå flere
af disse hits på hitlisterne i lang tid.
Både i 2003, 2004, 2005 og 2007
vandt hun den berømte ECHO pris
inden for tysk slagermusik. 5 år i
træk vandt hun desuden den ”Gyldne Stemmegaffel”. Efter at have udgivet flere albums blev det tid til et
”The best of” i 2011, for den modtog
hun 5 x platin, og den lå på den tyske top 100 i mere end 336 uger.
Andrea Berg er foruden sin skønne
stemme og gode musik kendt for
sine sceneshows og sit erotiske outfit.
Hun er nu klar live på den berømte Waldbühne i Berlin i sommeren
2019.

Rejseplan
1. dag: Udrejse

Udrejse via Gedser – Rostock eller via
Padborg med ankomst til Berlin hen
på eftermiddagen.
Middag på hotellet.

2.dag: Byrundtur og koncert

Efter morgenbuffeten kan man kl.
10 tage med på en klassisk byrundtur 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.
Vi spiser tidlig middag på hotellet,
inden vi kører til Waldbühne, hvor
koncerten begynder kl. 20.00. Vi har
siddepladser i blok B. Når koncerten
er slut, kører vi retur til vores hotel.

3. dag: Hjemrejse

Efter morgenbuffeten forlader vi
igen Berlin og vores hotel, og kører
retur mod Danmark via Rostock eller Padborg. Hjemkomst iflg. plan.

Indkvartering

Vi bor på det store **** Estrel Hotel,
der ligger øst for centrum eller på
Hotel Victor´s Residence Hotel Berlin, med kun få minutters kørsel
med vores egen bus eller S-Bahn til
Berlins midtpunkt. Hotellerne rummer gode, komfortable værelser.

Rejsefakta

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse

Hjemkomst

Pris

Fr. 26.07

Sø.28.07

2.795,-

Prisen inkluderer
Buskørsel i 4-stjernet bus, 2 overnatninger
med morgenmad, 2 x aftensmad,
koncertbillet i kat. 1, byrundtur samt
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 500,Sædereservation: 90,-/60,-/45,Forsikringer – forhør ved tilmelding

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

