
André Rieu behøver ikke nærmere 
præsentation. Gennem mange år 
har denne fantastiske violinist hen-
rykket publikum verden over. Kom 
med og oplev en fantastisk nytårs-
koncert i Amsterdam.
Undervejs vil du være ledsaget af 
dansk rejseleder og chauffør samt 
****dansk bus. Vi bor på og sejler 
med det dejlige skib MS Verdi, 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. Des-
uden er eftermiddags- og aftenkaf-
fen inkluderet. Til frokost samt af-
tensmad er der en øl, vand eller glas 
vin inkluderet.
Tag med på denne fantastiske kon-
certrejse med flodkrydstogt inklusiv.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Haarlem
Rejsen går fra Danmark via Padborg 
til Amsterdam, hvor vi går om bord 
på vores dejlige skib MS Verdi. 
Middag om bord.

2. dag: Amsterdam og koncert
Så er det koncertdag! Vi har formid-
dagen i det smukke Amsterdam 

centrum, og vi går en byrundtur 
sammen med rejselederen og kom-
mer bl.a. forbi Anna Franks hus og 
langs de mange, smukke kanaler 
til Kalverstraat, der er byens hoved-
strøg. Om eftermiddagen er der tid 
på egen hånd, inden vi spiser mid-
dag og kører til Ziggo Dome, hvor vi 
skal overvære den fortryllende nyt-
årskoncert med André Rieu og hans 
ligeså fortryllende orkester. Efter en 
flot koncert kører vi tilbage til skibet. 
Vi har billetter i kat. 2.

3. dag: Rotterdam
Tidligt om morgenen sejler vi i ret-
ning mod Europas største havneby, 
Rotterdam. Vi nyder sejlturen om 
formiddagen og får vores frokost om 
bord. Efter ankomst til Rotterdam 
skal vi se nærmere på byens gamle 
centrum, og får også mulighed for 
at komme op i den ca. 100 meter 
høje Euromast, hvorfra vi har et 
enestående vue over havnen, byen 
og de mange kanaler. Aftensmad og 
hygge om bord.

4. dag: Hjemrejse
Efter en helt speciel koncertrejse og 
flodsejlads, tager vi afsked med ski-
bet, og kører tilbage til Danmark.

.

Rejsefakta
Afrejse Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse     Hjemkomst Pris          Rute
Fr 10.01     Ma 13.01  4.295,-   C/2*

*Hjemkomst iflg. ”rute 2” + 1 time

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 2,.udflugter (ex. entréer) 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter. 

Tilkøb
Dobbelt A kahyt: 500,-
Dobbelt A som Enkelt: 3.100,-
Dobbelt B som Enkelt 1.200,-
Dobbelt B plus: 200,-
Dobbelt B plus som enkelt: 1.600,-
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.

André Rieu 
Nytårskoncert i Amsterdam
Ophold på MS Verdi

Flodkrydstogt,  
4 dage

Højdepunkter
•	  Enestående nytårskoncert med 

Den Flyvende Hollænder

•	  Helpension om bord på MS 
Verdi

•	  Rotterdam og Amsterdam

+

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


