
Lotte Heise er født med opera - 
bogstaveligt talt - for hendes mor havde 
veer imens Wagner drønede ud af 
højttalerne.
Lotte plejer at sige: ”Jeg faldt i Den Store 
Operagryde, da jeg var lille og jeg er 
aldrig kravlet op igen, for jeg elsker at 
sidde og plaske i de store følelser.”
Hvis du har været til en opera med Lotte 
blandt publikum, har du sikkert hørt 
hende råbe ”Bravo” af sine lungers fulde 
kraft, for når det er godt, skal sangerne, 
orkesteret og dirigenten hyldes, mener 
Lotte.

Lotte Heise er med på hele rejsen og vil 
komme med oplæg. Kom med og lyt til 
Lottes oplevelser med opera generelt, og 
lad hendes oplæg gøre dig klar til netop 
denne rejses forestillinger.

På rejsen er vi desuden ledsaget af en 
praktisk rejseleder fra Riis Rejser.

Operarejser med Lotte Heise

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



Wagnerdage i 
Budapest 
Med operaekspert Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse   Hjemkomst Pris      
To 20.06   Ma 24.06 6.695,-      

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.800,-
Operabilletter – Ringen, kategori 2: 1.750,-
Operabilletter – Ringen, kategori 3: 1.200,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Flyrejse t/r., bustransfers, buskørsel i 
Budapest ifølge program, lokalguide på 
byrundture 2 formiddage i Budapest (ex. 
entréer), hotelophold med morgenmad, 
4 x frokost med vand, et glas øl/vin og 
kaffe/te, praktisk rejseleder fra Riis 
Rejser, deltagelse i rejsen og oplæg til 
operaforestillingerne ved Lotte Heise som 
beskrevet samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Kom med os på en fantastisk opera-
rejse til Wagner dage i Donaus Perle 
- Budapest.
På rejsen er vi ledsaget af praktisk 
rejseleder fra Riis Rejser, og desuden 
deltager den kendte operaekspert 
Lotte Heise, der inden hver forestil-
ling kommer med oplæg. Kom med 
og lyt til Lottes oplevelser med ope-
ra generelt, og lad hendes oplæg 
gøre dig klar til netop denne rejses 
operaforestillinger. Operaerne op-
føres i Bartok Bela Koncert huset, 
og vi har til alle 4 forestillinger bil-
letter i kategori 3 midtfor. Desuden 
har vi enkelte billetter i kategori 2 
(højre side) mod tillæg.

Vi skal bo på det gode og centralt 
beliggende Lions Garden Hotel. Ho-
tellet rummer gode værelser med 
bad, toilet, tv mm. Vi har ophold 
med morgenbuffet og frokost. 

Om operaen og koncerten skriver 
Lotte:
Richard Wagners mesterværk Der 
Ring des Nibelungen er overvæl-
dende smukt, hæsblæsende fanta-
stisk, gruopvækkende uhyggeligt 
og betagende ud over alle grænser.
Magt, kærlighed, bedrag, svigt og 

eventyrlig musik går op i en højere, 
perfekt enhed,
Jeg så den første gang da jeg var 12-
13 og har set den flere gange siden. 
Det jeg elsker mest – udover musik-
ken og sangen – er at jeg får lov til 
at leve i Wagners vidunderlige, vil-
de univers i fire aftner i streg.
Tag med til Budapest, den smuk-
ke by ved Donaus bred, og oplev 
blandt andre vores egen Johan Reu-
ter være en maskulin og menneske-
lig Wotan og Gerhard Siegel som pt. 
er den mest efterspurgte Mime i ver-
den. Lotte Heise så ham i Odense 
og udtrykker, at han er intet mindre 
end genial.
Der er intet over Wagner, mener 
Lotte Heise, hvis mor havde veer til 
Wagner.

Rejseplan
1. dag: København – Budapest. Ope-
raforestilling Rhinguldet kl. 18
Checkin og afrejse fra Københavns 
lufthavn om formiddagen. An-
komst til Budapest omkring mid-
dag og videre til hotellet med bus.
Kl. 14.30 spiser vi frokost inklusiv 
vand, et glas øl/vin og kaffe/te på 
hotellet, og efter middagen intro-
ducerer Lotte Heise os til aftenens 

Flyrejse, 5 dage

Højdepunkter
•	 	4	operaforestillinger	i	god		

billetkategori

•	 Godt	hotel	i	centrum

•	 Operaforedrag	ved	Lotte	Heise	

         Operarejser med     Lotte Heise



kost på hotellet samt introduktion 
til eftermiddagens operaforestilling 
ved Lotte Heise. Bustransfer til fore-
stillingen og retur.

4. dag: Budapest. Operaforestilling 
Götterdämmung kl. 16
Denne formiddag er på egen hånd 
i Budapest, og vi anbefaler uden 
tvivl en spadseretur i Pest-sidens ga-
der og parker, med tid til at nyde en 
kop formiddagskaffe på en af byens 
mange beværtninger.
Kl. 13.30 serveres frokost på hotel-
let samt introduktion til eftermid-
dagens forestilling ved Lotte Heise. 
Bustransfer til forestillingen og re-
tur.

5. dag: Budapest – København
Afrejse fra hotellet med bus til 
Budapest lufthavn først på efter-
middagen, hvor vi flyver til Køben-
havn om eftermiddagen. Ankomst i 
København sidst på eftermiddagen.

operaforestilling. Bustransfer til 
forestillingen og retur.

2. dag: Byrundtur i Pest. Operafore-
stilling Valkyrien kl. 16
Kl. 09:00 kører vi med lokalguide på 
en orienterende byrundtur i byde-
len Pest. Her kommer vi bl.a. forbi 
de gamle markedshaller, helteplad-
sen og parlamentet, og lokalguiden 
fortæller os om byen og dens histo-
rie. Byrundturen slutter omkring 
kl. 13, og kl. 13.30 serveres frokost 
på hotellet samt introduktion til ef-
termiddagens operaforestilling ved 
Lotte Heise. Bustransfer til forestil-
lingen og retur.

3. dag: Rundtur i Buda. Operafore-
stilling Siegfred kl. 16
Kl. 09:00 tager vi sammen med 
vores lokale guide fat på en smuk 
rundtur på Buda siden af den præg-
tige storby. Vi kører op til Gellert-
højen, hvorfra vi har en fantastisk 
udsigt over Budapest, og senere 
besøger vi Fiskerbastionen, kæde-
broen mm. Byrundturen slutter om-
kring kl. 13 og kl. 13.30 serveres fro-
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