
Med de største hits i bagagen er den 
charmerende og populære folke-
sanger fra Kitzbühl nu klar med en 
skøn julekoncert sammen med sit 
liveband Tiroler Echo og med Riis 
Rejser får du billet i bedste kategori 
til koncerten i Suhl. 
Foruden sin folkemusik fra bjergene 
har Hansi Hinterseer et millionpub-
likum, når han jævnligt optræder 
på de tyske og Østrigske tv-kanaler. 
Han har modtaget utallige musik-
priser og har gennem sin charme 
og smukke stemme sunget sig ind i 
utallige hjerter. 

Vi skal opleve Thüringens skønne 
natur og de flotte julemarkeder. 
Under opholdet bor vi på ****Ho-
tel Thüringen i Suhl. Morgenmad 
og af¬tensmad nydes hver dag på 
ho¬tellet. Alle værelser har bad/
toi¬let og TV.

Rejseplan
1. dag: Danmark - Midttyskland 
Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland 
via Padborg til Suhl i Thüringen. An-
komst til aften, hvor hotellet står klar 
med velkomstdrink og middag.

2. dag: Julemarked i Suhl
Efter dejlig morgenmad kører vi en 
lille tur til Meiningen og besøger det 
smukke Slot Elisabethenburg. Om 
eftermiddagen er vi tilbage i Suhl, 
hvor vi skal opleve det flotte julemar-
ked. Det regnes for at være blandt de 
smukkeste i hele Tyskland. Desuden 
byder hotellet om eftermiddagen på 
kaffe, kage og adventspunch. Aftens-
mad på hotellet.

3. dag: Julemarked i Erfurt og koncert
Erfurt er med sit middelalderlige by-
billede en perfekt kulisse for et hygge-
ligt og intimt julemarked, og specielt 
de mange træhuse med arbejdende 
værksteder er med til at forstærke den 
samlede oplevelse. Vi anbefaler helt 
bestemt også, at man tager en spadse-
retur på Krämer-broen. Vi er tilbage i 
Suhl, så vi stadig kan nå en eftermid-
dag ved julemarkedet. 
Om aftenen nyder vi en tidlig ad-
ventsmenu på hotellet. Kl. 18.00 skal 
vi sidde klar i Congress Centrum Suhl, 
som ligger lige overfor hotellet. Vi har 
billetter i bedste katagori. Efter kon-
certen går vi tilbage til hotellet og 
hygger os sammen ovenpå en dejlig 
julekoncert.

4. dag: Hjemrejse 
Vi forlader det smukke Thüringen og 
kører hjem mod Danmark.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst   Pris          Rute
To 05.12  Sø 08.12      3.495,-  C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold i delt dobbeltværelse 
med halvpension, 1 x kaffe og kage, 

1 x adventspunch, koncertbillet i kat. 
1, udflugter (ekskl. entréer), samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 0,-
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Hansi Hinterseer 
Julekoncert i Thüringen 

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 Hyggelig	miniferie	i		
adventstiden

•	 Stemningsfyldt	julekoncert	
med	Hansi	Hinterseer

•	 Dejlige	udflugter	og	smukke	
julemarkeder

•	 Kaffe	og	kage,	punch	og	jule-
knas	på	hotellet

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


