
Oplev et fantastisk og farverigt show, 
når Tysklands store schlagerstjerner 
folder sig ud i Barclaycard Arena.
Schlagerparade er en årlig tilbage-
vendende begivenhed i mange tyske 
byer. Hvert år med et stjernespækket 
program. I 2020 kan vi bl.a. glæde os 
til Kerstin Ott, Matthias Reim, Michelle 
og Mickie Krause. Flere navne kom-
mer til senere. 
Vi bor på Panorama Hotel Harburg, 
som ligger i bydelen Harburg.
Morgen- og aftensmad får vi på ho-
tellet.
Hotellet har gode komfortable værel-
ser med bad og toilet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland, Fyn og Jylland går rej-
sen via Padborg til Hamburg, hvor vi 
indkvarteres på vores hotel i bydelen 
Harburg. Herefter er der tid til en kop 
kaffe eller et lille hvil på værelset. 
Kl. 15.30 spiser vi en meget tidlig 
middag, hvorefter vi kører til Bar-
claycard Arena, så vi kan være klar 
på vores pladser, når koncerten be-
gynder kl. 18.00.
Vores pladser er i bedste kategori. 
Efter koncerten kører vi retur til ho-
tellet. Koncerten forventes færdig til 
midnat.
Efter en dejlig musikoplevelse melder 

den lille sult sig, og der vil være en 
sandwich til alle, som vi kan nyde i 
bussen på vejen tilbage.

2. dag: Byrundtur. Hjemrejse
Vi sover lidt længe og får en dejlig 
morgenmad, inden vi begiver os ud 
på en interessant byrundtur fra 11-
13.
Efter byrundturen holder vi en kort 
frokostpause på egen hånd i centrum 
af Hamburg, inden vi atter kører mod 
grænsen og mod vores hjembyer.

Rejsefakta
Afrejse Hjemkomst    Pris     Rute             
Lø 18.04 Sø 19.04         2.095,- C/2 

Prisen inkluderer
Buskørsel, dansk rejseleder, overnatning i 
dobbeltværelse med morgenmad, middag 
på hotellet,  kategori 1 billet til koncerten, 
sandwich, byrundtur samt lovpligtige 
skatter og afgifter.
 
Tilkøb
Enkeltværelse: 300,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – hør ved tilmelding

Hamburg  
Schlagerparade

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 Schlagermusik	i	topklasse	

•	 Store	tyske	stjerner

•	 Enestående	musik	oplevelse

•	 Afrejse	Jylland,	Fyn	og	Sjælland

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


