
For første gang nogensinde giver 
André Rieu julekoncert i sin hjem-
by Maastricht. Kom med og oplev 
Valsekongen med sit Johan Strauss 
Orchestra, når han henrykker og 
begejstrer tusindvis af musikglade 
fans i MECC Maastricht.
Ud over den enestående koncertop-
levelse, har skal vi også bl.a. opleve 
det prægtige julemarked i Kölns hi-
storiske centrum.
Vi skal bo på det veldrevne Mercure 
Hotel Krefeld, der ligger blot en god 
times kørsel fra Maastricht. Hotel-
let har fint indrettede værelser med 
eget bad/brus og toilet, god forplej-
ning. 
Vi glæder os til at nyde denne fan-
tastiske André Rieu julekoncertrejse 
sammen med dig.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Krefeld
Efter påstigning kører vi via Pad-
borg og Hannover til vores hotel i 
Krefeld. Vi nyder en dejlig middag 
ved ankomst og kan efter midda-
gen slappe af.

2. dag: Duisburg julemarked og Kon-
cert
Tag med et smut til Duisburg hen 
over middag, hvor der også er et 
prægtigt julemarked. Vi er retur på 
hotellet om eftermiddagen, så man 

kan nå at få en lur, inden vi spiser 
tidlig aftensmad.
Ca kl. 17:30 kører vi mod Ma-
astricht, hvor Rieus fantastiske jule-
koncert begynder kl. 20:00. Koncer-
ten varer ca. 2 ½ time.
Vi er retur på hotellet lige omkring 
midnat, hvor vi vil få serveret en 
dejlig suppe på hotellet.

3. dag: Julemarked i Köln
Efter en god nats søvn og en dej-
lig morgenbuffet, kører vi til den 
smukke by Köln. Her er der, som i så 
mange andre tyske byer i adventsti-
den, gasset op til det helt store jule-
marked med forskellige boder og en 
salig duft af Glühwein og brændte 
mandler. Der er naturligvis også 
mulighed for at komme på besøg i 
den prægtige domkirke, der indta-
ger en nærmest majestætisk rolle i 
byen.
Hen på eftermiddagen kører vi re-
tur til vores hotel.

4. dag: Hjemrejse 
Efter en enestående koncertople-
velse og hyggelige adventsdage, 
vender vi hjemad igen. Vi kører ad 
samme rute som på udrejsen.

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland, Jylland og Fyn

Afrejse     Hjemkomst Pris          Rute
To 19.12     Sø 22.12 3.495,-  C/2

Prisen inkluderer
Buskørsel, hotelophold i dobbeltværelse 
med halvpension, natmad, koncertbillet 
i kat.1, udflugter ex. evt. entréer, dansk 
rejseleder samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 450,-
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

André Rieu  
Julekoncert i Maastricht

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter
•	 Første André Rieu Julekoncert i 

Maastricht 

•	 Den perfekte adventsgave til 
ham og hende

•	 Nyd livet og koncerten i ad-
ventstiden

•	 Besøg julemarked i Köln og 
Duisburg

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


