
Oplev et fantastisk og farverigt 
show, når tidens største tyske pop- 
og schlagerdronning folder sig ud i 
det store Volkspark Stadion i Ham-
burg.
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 på Tryp Hotel Lübeck Aqua-
marin, som ligger i udkanten af Lü-
beck.
Aftensmaden får vi på hotellet.
Hotellet har gode komfortable væ-
relser med bad og toilet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert 
Fra Sjælland, Fyn og Jylland går rej-
sen via Padborg til Lübeck, hvor vi 
indkvarteres på vores hotel, Herefter 
er der tid til en kop kaffe eller et lille 
hvil på værelset. 

Kl. 17 spiser vi en dejlig middag på 
hotellet, hvorefter vi kører til Volks-
park Stadion, så vi kan være klar på 
vores pladser, når koncerten begyn-
der kl. 20.30.
Vores pladser er i bedste kategori. 
Efter koncerten kører vi retur til ho-
tellet.
Efter en dejlig oplevelse melder den 
lille sult sig måske, og der er mulig-
hed for tilkøb af sandwich til turen 
tilbage til hotellet.

2. dag: Hjemrejse
Vi nyder en god morgenbuffet og 
bagefter kører vi en tur ind til cen-
trum af Lübeck, vi går en tur i de 
hyggelige gader omkring Breite-
strasse.
Vi et par timer på egen hånd til at 
nyde frokosten inden rejsen igen går 
mod nord.
Vi holder en indkøbspause ved 
grænsen og fortsætter herefter mod 
vores hjembyer.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst     Pris        Rute
Lø 14.07      Sø 15.07.18   2.195,-  C/2

Prisen inkluderer
Buskørsel, overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad, middag på hotellet, 
kategori 1 billet til koncerten, udflugt 
samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelsestillæg: 175,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Sandwich til natmad: 42,-  
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Helene  
Fischer  
i Hamburg

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Oplev	Helene	Fischer	live

•	 Enestående	koncert	oplevelse

•	 Stor	stadion	turné	2018

•	 Afrejse	Jylland,	Fyn	og	Sjælland

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


