
Det er os en stor glæde atter en 
gang at kunne byde velkommen til 
en musikalsk oplevelse af de helt 
store – Andre Rieu kommer til Dan-
mark! Den hollandske violinist gæ-
ster Royal Arena i København, og 
nærmere præsentation er vel nær-
mest overflødig.
Skulle der alligevel være nogen, der 
endnu ikke har oplevet den fanta-
stiske musiker og hans imponeren-
de 60 mands store Johann Strauss 
orkester, ja så er chancen her nu! 
André Rieu turnerer hele verden 
med sit orkester og opleves årligt 
live af mere end 600.000 menne-
sker.
Inden koncerten skal vi nyde en 
god 2-retters middag med en drik-
kevare og kaffe/te til desserten. Vi 
er fremme ved Royal Arena i god tid 
til at komme på plads i salen, in-
den koncerten starter. Efter koncer-
ten kører vi retur til vores udgangs-
punkter. Der serveres kaffe og kage 
i bussen på turen hjem.

Husk, at der på en dagsudflugt med 
Riis Rejser indgår en hyggeprins el-
ler -prinsesse, som efter bedste evne 
og sammen med chaufføren sørger 
for den gode udflugtsstemning.

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse     Pris
Fr 27.05  1.374,-

Prisen inkluderer
Hyggeprins, buskørsel i **** bus, 2-retters 
middag med en drikkevare og kaffe/te, 
koncertbillet kategori 2, aftenkaffe og kage 
samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Fast plads i bussen: 30,-/20,-/15,-

André Rieu 
i Royal Arena

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 God koncertbillet

•	 Middag med drikkevarer inden 
koncerten

•	 Hyggeprins med på turen 

Endagsudflugt til København 

Påstigning           Afgang      Hjemkomst
Korsør, Caspar Brandts Pl. kl. 14:50      kl. 01:10
Slagelse Busterminal kl. 15:15      kl. 00:45
Sorø Hallen  kl. 15:35      kl. 00:25
Ringsted Station  kl. 16:00      kl. 00:00
Ølby Station  kl. 16:30      kl. 23:30 

Koncertrejser: 
Vær opmærksom på følgende omkring 
denne koncertrejse: 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.

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


