
Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst      Pris         Rute
Sø 30.06     Lø 06.07           7.395,-  C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
dobbeltkahyt B/dobbeltværelse, 6 x 
morgenbuffet, 5 x frokost, 6 x middag, kaffe 
og the ombord, billet i kat. 3/blok B1 + B3 
til koncert, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Forbehold vedr. flodkrydstogter Ændringer 
i vandstanden på floderne, efter afrejse fra 
Danmark, kan i enkelte tilfælde gøre sejlads 
på floderne umulig.  

 
 
Riis Rejser tager forbehold for ændringer 
i rejseplanen som følge af ændringer i 
vandstanden på floderne. Således kan 
sejlads på floderne og overnatning på skibet 
helt eller delvis erstattes med hhv. buskørsel 
til besøgssteder og seværdigheder samt 
overnatning på hotel. Denne ændring giver 
ikke ret til efterfølgende kompensation.

Tilkøb pr. person
Dobbelt A kahyt: 1.200,-
Enkeltkahyt A: 3.200,-
Dobbeltkahyt B som enkeltkahyt: 3.200,-
Dobbeltkahyt A som enkeltkahyt: 5.600,-
Juniorsuite: 1.800,-
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105-
Forsikringer - hør ved tilmelding

Flodkrydstogt,  
7 dage

Højdepunkter

•	 Den flotte helpension om bord

•	 André Rieu på hjemmebane i 
Maastricht

•	 Holland fra flodsiden Fantastisk 

kombination af den 

verdensberømte 

André Rieu koncert 

og et dejligt 

flodkrydstogt

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Her er en helt speciel rejsekombi-
nation af koncert med den verdens-
berømte violinist André Rieu i Ma-
astricht og et flot og indholdsrigt 
flodkrydstogt på de hollandske ka-
naler. Kom med og nyd komforten 
om bord, og oplev den enestående 
stemning, når Valsekongen og hans 
Johan Strauss Orchestra henrykker 
og begejstrer tusindvis af musik-
glade fans på det store torv i den 
charmerende sydhollandske by, Ma-
astricht.
Undervejs vil du være ledsaget af 
dansk rejseleder og chauffør samt 
****dansk bus. Vi sejler med det 
dejlige skib MS Rigoletto, der er 
hollandsk ejet og har plads til ca. 
110 gæster. Alle kahytter (enkelt-, 
dobbelt-, tresengskahytter samt ju-
niorsuite) er udstyret med eget bad, 
toilet, aircondition m.m. Undervejs 
serveres god mad både morgen, 
middag og aften. Desuden er efter-
middags- og aftenkaffen inkluderet.

Rejseplan
1. dag: Danmark - Maastricht, om-
bordstigning
Udrejse via Padborg til Amsterdam 
i Holland, hvor vi ankommer til ski-
bet til aften. Efter indkvartering i ka-
hytterne, venter middagen i skibets 
restaurant, og vi præsenteres for ski-
bets personale.

2. dag: Mod Hoorn
Efter en god morgenmad ombord 
har vi formiddagen til at se Amster-
dam, og med vores bus kører vi helt 
til centrum af den livlige holland-
ske storby. Der bliver tid til at slen-
tre en tur på Kalverstraat, og Leid-
seplein sammen med rejselederen, 
hvis man har lyst. Tilbage på skibet 
spiser vi frokost, mens vi sejler mod 
Hoorn i Ijsselmeer. Her ankommer 
vi hen på eftermiddagen, og der er 
tid til at tage den smukke gamle by i 
øjesyn inden middagen. 

3. dag: Fra Hoorn mod Lelystad og De-
venter. Udflugt til Giethoorn
Mens vi får serveret vores gode mor-
genbuffet, sejler vi over Ijsselmeer 
til Lelystad, der er en relativ ny by, 
anlagt i 1967 i det indvundne, op-
dæmmede og tørlagte Flevoland, 
som i realiteten ligger under havets 
overflade. 
Har du lyst, er du velkommen til 
at tage med på udflugt til den lille, 
hyggelige by, Giethoorn, hvor vi sej-
ler ind i byen i dertil egnede pram-
me. En meget gemytlig oplevelse.
Tilbage på skibet, spiser vi frokost, 
mens vi sejler i retning mod Deven-
ter, som vi ankommer til først på af-
tenen.

4. dag: Mod Nijmegen, Arnhem og 
Hoge Veluwe
Tidligt om morgenen letter vi anker 
og sejler mod Nijmigen, som vi kom-
mer til ved middagstid. Om efter-
middagen besøger vi såvel Arnhem 
som den populære nationalpark 
Hoge Veluwe.
Vi lægger til kaj i Nijmigen for nat-
ten.

5. dag: Mod Roermond. Besøg i Val-
kenburg
Vi nyder den flotte sejlads op ad Ma-
asfloden i retning mod Roermond, 
som vi ankommer til midt på efter-
middagen. Tag med os på en lille 
udflugt til den populære by Valken-
burg, der bl.a. er kendt for mergel-
grotterne.
Vi lægger til for natten i Roermond.

6. dag: Til Maastricht. Koncert om af-
tenen
Vi sejler fra Roermond om morge-
nen. Først på eftermiddagen an-
kommer vi til vores kajplads i nær-
heden af Maastricht, og får tid til at 
fornemme byen og optrækket til af-
tenens store fest på Vrijthof pladsen.
Efter middagen om bord, drager vi 
mod centrum af Maastricht og den 

kendte plads, Vrijthof, hvor aftenens 
flotte koncert med André Rieu skal 
foregå. Koncerten begynder kl. 21 og 
varer ca. 2½ time. Når koncerten er 
slut, tager vi tilbage til vores skib.

7. dag:  Hjemrejse 
Vi nyder morgenmaden om bord, og 
efter dejlige feriedage med bl.a. kon-
cert og hyggelige timer på de hol-
landske floder og kanaler, tager vi 
afsked med skibet, og kører tilbage 
til Danmark.

André Rieu i Maastricht 
Koncert og flodkrydstogt


