
Oplev en fantastisk aften med show-
masteren Florian Silbereisen og alle 
hans musikalske venner.
En aften med fest og farver og ikke 
mindst en masse glade og skønne 
schlagermelodier.
Florian Silbereisen vil sammen med 
sine indbudte slagerstjerner bl.a. 
Matthias Reim og Michelle sørge for 
en aften med god musik og show. 
KLUBBB 3 som Florian Silbereisen er 
en del af, vil også spille mange af 
deres gode numre.
Til koncerten i Sparkassen-Arena 
kan vi glæde os til den gode stem-
ning, der vanen tro er i de store ty-
ske koncertsale. Vi bor på det flotte 
Steigenberger Hotel centralt i Kiel.
Alle værelser er velindrettede med 
tv, telefon, bad/brus og toilet. 
I hotellets restaurant serveres en dej-
lig middag inden koncerten samt 
morgenbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland, Fyn og Jylland går 
rejsen via Padborg til Kiel, hvor vi 
indkvarteres på vores hotel, og der 
bliver lejlighed til at nyde omgivel-
serne om eftermiddagen. Inden af-
gang spiser vi middag på hotellet 
allerede 
kl. 17.30, så vi kan ankomme til 
koncertstedet i god tid, inden kon-
certen begynder kl. 19.30. Vores 
pladser er i kategori 1.
Efter koncerten kører vi retur til ho-

tellet, og sammen med de øvrige rej-
sende vil der være mulighed for at 
hygge sig over lidt natmad med en 
øl eller vand. Natmaden er i tilkøb 
og bestilles sammen med rejsen.

2. dag: Kiel. Hjemrejse
Vi nyder en dejlig morgenbuffet, in-
den vi sidst på formiddagen forlader 
hotellet og kører mod Danmark. I 
Flensburg holder vi en kombineret 
frokost- og eftermiddagspause til at 
gå en søndagstur ved havnen eller 
på strøget, og herefter kører vi til 
Harrislee, hvor der er mulighed for 
at handle lidt, inden rejsen går hjem 
mod vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse    Hjemkomst    Pris         Rute        
Lø 06.04    Sø 07.04          1.995,-   C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, overnatning i 
dobbeltværelse med morgenmad, middag 
på hotellet, kategori 1 billet til koncerten, 
byrundtur (ekskl. entréer) samt lovpligtige 
skatter og afgifter.
 
Tilkøb
Enkeltværelse: 450,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Natmad: 100,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Musikfest i Kiel
Florian Silbereisen

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 Slagermusik	i	topklasse	med	

Riis	Rejser

•	 Oplev	en	fantastisk	stemning	i	
Sparkassen-Arena	Kiel

•	 ”Das	Große	Schlagerfest”	”Die	
Party	des	Jahres”

•	 Billetter	i	bedste	kategori

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


