André Rieu

Julekoncert i Maastricht
Ophold på MS Rigoletto
André Rieu er igen i år klar med en
stemningsfuld julekoncert i sin hjemby
Maastricht. Kom med og oplev Valsekongen med sit Johan Strauss Orkester, når han henrykker og begejstrer
tusindvis af musikglade fans i MECC
Maastricht.
Ud over den enestående koncertoplevelse, skal vi også bl.a. opleve det
prægtige julemarked i Nijmegen og
Maastricht.
Undervejs vil du være ledsaget af
dansk rejseleder og chauffør samt
****dansk bus.
Vi bor på og sejler med det dejlige skib
MS Rigoletto, der er hollandsk ejet og
har plads til ca. 110 gæster. Alle kahytter er udstyret med eget bad, toilet, aircondition m.m. Undervejs serveres god
mad både morgen, middag og aften.
Desuden er eftermiddags- og aftenkaffen inkluderet. Til frokost samt aftensmad er der en øl, vand eller glas vin
inkluderet.

Rejseplan

1. dag: Danmark – Nijmegen

Rejsen går fra Danmark via Padborg
til Nijmegen, hvor vi går om bord på
vores dejlige flodskib MS Rigoletto. Efter indkvartering spiser vi middag og
hilser på skibets venlige besætning.

2. dag: Julemarked i Nijmegen

Vi står op til en dejlig morgenbuffet

på skibet, og midt på formiddagen
kører vi til centrum af Nijmegen, som
er smukt pyntet op i adventstiden.
Byens julemarked er bestemt også et
besøg værd.
Vi er tilbage på skibet ved godt middagstid, hvor frokosten venter, og hen
på eftermiddagen begynder vi vores
skønne sejlads op ad Maas floden i
retning mod Roermond, der ligger
blot få kilometer nord for Maastricht.

3. dag: Julemarked i Maastricht og
koncert om aftenen

Om formiddagen kører vi de få kilometer til Maastricht, der ligger flot
ved floden Maas. Vi besøger byens
idylliske julemarked på Vrijthof – her
hvor André Rieu holder sine fantastiske sommerkoncerter. Vi er tilbage til
frokosten om bord, og om eftermiddagen lader vi op til aftenens flotte
koncert.
Vi spiser middag om bord og kører
til MECC Forum i Maastricht, hvor vi
skal overvære den fortryllende julekoncert med André Rieu og hans lige
så fortryllende orkester. Efter en flot
koncert kører vi tilbage til skibet.
Vi har billetter i kat. 1.

4. dag: Hjemrejse

Efter en helt speciel koncertrejse og
flodsejlads tager vi afsked med skibet,
og kører tilbage til Danmark.

Rejsefakta

Afrejse Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse
To 15.12

Hjemkomst
Sø 18.12

Pris
Rute
4.795,- C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus,
kahytsophold i kahyt kategori B, nedre dæk,
3 x morgenbuffet, 2 x frokost inkl.1 drik, 3
x middag inkl. 1 drik, kaffe og the ombord,
koncertbillet kat. 1, udflugter (ex. entréer)
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Koncertrejser
I tilfælde af annullering af koncerten,
efter at rejsen er påbegyndt, er Riis Rejser
kun pligtig økonomisk at kompensere for
værdien af selve koncertbilletten. Således
refunderes ikke rejsens øvrige delelementer,
f.eks. værdien af buskørsel, hotelophold,
forplejning samt evt. rejselederassistance

Tilkøb
Enkelt A kahyt: 1.700,Dobbelt A kahyt: 800,Dobbelt A som Enkelt: 2.900,Dobbelt B som Enkelt: 2.400,Junior Suite: 1.200,3-sengskahyt: 0,Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,Forsikringer - hør ved tilmelding.

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.

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

+

Flodkrydstogt,
4 dage
Højdepunkter
• Kategori 1 billet til André Rieu
Julekoncert i Maastricht
• Den perfekte adventsgave til
ham og hende
• Nyd livet og koncerten i adventstiden
• Besøg julemarked i Nijmegen
og Maastricht

