
Igen i 2019 bliver der et forrygende 
dansktopshow i Jyske Bank Boxen.
Alle vores Dansktopkunstnere bliver 
hyldet ved dette store awardshow, og 
i 2019 er Hansi Hintersser igen invi-
teret med som gæstesolist.
Dette bliver efterfulgt af et stort 
dansebal med liveoptrædener fra 
dansktoppens stjerner, såsom Kan-
dis og Birthe Kjær. Værterne denne 
aften bliver igen Keld Heick, Anette 
Kokholm og Thomas Evers Poulsen-
Det bliver et brag af en fest med po-
pulære toner fra dansktoppens gyld-
ne år og alle de helt nye hits.
Flere kunstnere bliver offentliggjort i 
løbet af efteråret/vinteren.

Vi bor på det dejlige ***Sinatur Hotel 
Skarrildhus beliggende i skøn natur 
20 km syd for Herning. 
Hotellet har velindrettede værelser 
med tv, tlf., bad/brus og toilet. I ho-
tellets restaurant serveres en 2-ret-
ters menu samt morgenbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Turen går fra Sjælland over Fyn til 
vores hotel. Vi tjekker ind midt på ef-
termiddagen, og kl. 17.00 mødes vi 
i hotellets restaurant for at nyde en 

dejlig middag.
Kl. 20.00 skal vi være på plads i Box-
en for at opleve det store tv-trans-
mitterede show. Vi har gode billetter 
tæt på scenen i sektion L6.
Efter showet og tid på dansegulvet 
kører vi retur til hotellet. Her vil der 
være mulighed for at hygge os over 
lidt natmad og snakke med hinan-
den om vores oplevelser. Natmad 
skal bestilles sammen med rejsen.

2. dag: Hjemrejse
Efter en dejlig stor morgenbuffet 
pakker vi bussen og kører mod vores 
hjembyer.

Rejsefakta
Afrejse fra Fyn og Sjælland

Afrejse      Hjemkomst Pris         
Lø 23.03      Sø 24.03  2.295,- 

Påstigning
Sjælland og Fyn: Hillerød, Blovstrød, 
Birkerød, Holte, Lyngby, København, Ølby, 
Ringsted, Slagelse, Korsør, Nyborg, Odense 
og Middelfart

Prisen inkluderer
Buskørsel, overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad, middag, billet til showet 
samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 300,- 
Afbestillingsforsikring 6 %: 
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Natmad inkl. en drikkevare: 130,-

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Stjernespækket underholdning 
i Boxen

•	 Oplev bl.a. Hansi Hinterseer, 
Kandis & Birthe Kjær

•	 Danmarks største dansegulv

•	 Afrejse fra Sjælland og Fyn

Show, fest og dans

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


