
Oplev et fantastisk og farverigt 
show, når en af Tysklands store sla-
ger sangerinder folder sig ud på den 
store Waldbühne i Berlin. Andrea 
Berg fejrer i 2022 sit 30 års jubilæum 
på den tyske slagerscene. 
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.
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 berøm-
te Waldbühne i Berlin i sommeren 
2022.
Opholdet i Berlin krydrer vi med in-
teressante udflugter.
Vi bor på det store dejlige ***Am-
ber Econtel, der ligger i det smukke 
Charlottenborg område i Berlins 
nordvestlige centrum. Hotellerne 
rummer gode, komfortable værelser, 
og i hotellets restaurant spiser vi god 
morgenbuffet og gode aftensmålti-
der

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Udrejse via Padborg med ankomst 
til Berlin hen på eftermiddagen. 
Middag på hotellet.

2. dag: Byrundtur og koncert 
Kl. 10 er du velkommen til at køre 
med på udflugt. På gaden Unter 
den Linden ligger de historiske byg-
ninger og statuer som perler på en 

snor. For at danne os et godt indtryk 
af Berlins store udstrækning mellem 
floderne Havel og Spree tager vi op 
i fjernsynstårnet på Alexanderplatz, 
og i 203 meters højde kan vi orien-
tere os og nyde udsigten over hoved-
staden. Herefter kører vi til Prenz-
lauer Berg, som er under nænsom 
restaurering, og som viser os noget 
af det ”gamle Østberlin”. 
Vi spiser tidlig middag på hotellet, 
inden vi kører til Waldbühne, hvor 
koncerten begynder kl. 20.00. Vi har 
siddepladser i priskategori 1. Når 
koncerten er slut, kører vi retur til 
vores hotel.

3. dag: Byrundtur
Via Charlottenburg Slot kører vi til 
Brandenburger Tor, hvor vi spadse-
rer ind på Pariser Platz. Vi kommer 
forbi Rigsdagsbygningen, inden vi 
fortsætter til Haus der Kulturen der 
Welt. Der er også mulighed for en 
sejltur på Spreefloden, hvor vi sejler 
forbi nogle af Berlins mægtige byg-
ningsværker, bl.a. Alte Nationalga-
lerie, Domkirken og nybyggerierne i 
Moabit-bydelen.

4. dag: Potsdam, Sans Souci.  Hjem-
rejse 
Efter morgenmaden forlader vi ho-
tellet og kører mod nye oplevelser. 
I Potsdam gør vi ophold ved det 
smukke rokokoslot, Sans Souci, hvor 
der bliver lejlighed til at spadsere en 
tur i parken. Herfra går rejsen tilba-
ge mod Danmark.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse    Hjemkomst Pris 
To 29.09    Sø 02.10 3.995,-  

Prisen inkluderer
Buskørsel i 4-stjernet bus, dansk rejseleder, 
3 overnatninger med morgenmad, 3 x 
aftensmad, koncertbillet i priskategori 1, 
udflugter ex. entréer samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 600,- 
Fast plads i busen: 120,-/80,-/60,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Andrea Berg   
i Berlin

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 Oplev	Andrea	Berg	live

•	 30	års	jubilæumskoncert

•	 Enestående	koncert	oplevelse

•	 Waldbühne	i	Berlin	–	Open	Air

•	 Oplev	også	betagende	Berlin

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


