
Man kommer i endnu bedre humør 
af at være til Sommersang i Marie-
haven. Sådan mener vi om denne 
fantastiske, hyggelige og i særde-
leshed nærværende oplevelse, der 
venter i Ansager, når vi inviteres 
indenfor i den populære koncert-
have. Med Neighbours and Friends 
som omdrejningspunktet optræder 
forskellige populære kunstnere da-
gen igennem på havens store og 
små scener i tidsrummet 12 – 20. 
Kom med og mærk det gode liv og 
den herlige stemning. Det fantasti-
ske ved Mariehaven er bl.a., at alle 
pladser til koncerten på Store Scene 
er gode pladser med kort afstand 
til scenekanten og de mange mu-
sikere. Og i pauserne ind imellem 
spilles og synges der i Maries Telt, i 
Musikgalleriet og i Englehaven.
 
Rejseplan
Påstigning efter planen og under-
vejs nyder vi et smurt rundstykke 
med en kop kaffe. Sidst på formid-
dagen ankommer vi til Marieha-
ven, hvor et korps af medarbejdere 
tager imod og guider os på plads. 
De store koncerter på Store Scene 
med Neighbours and Friends og 

solisterne foregår typisk fra kl. 12 
– 14, fra kl. 16 – 18 og den store 
finale kl. 19 – 20. Her ind imellem 
spilles der små, intime koncerter 
bl.a. i Musikgalleriet, i Maries Telt 
og i Englehaven. Mulighederne for 
at købe mad og drikke hele dagen 
igennem er mange, og med Riis 
Rejser får du desuden serveret den 
store buffet kl. 18 i teltet.
Der er masser af plads i haven, og 
der er desuden indrettet et dejligt 
”wellnessområde” som består af 
liggestole, hvis man får lyst til en 
lur i løbet af dagen.
Se meget mere om Mariehaven og 
de forskellige datoers kunstnere på 
www.musikgalleriet.dk 
Godt og vel kl. 20 sætter vi os igen 
til rette i bussen, der holder lige 
udenfor haven og kører hjemad 
igen efter en dejlig dag. 
Husk, at der på endagsudflugter 
med Riis Rejser indgår en hyg-
geprins eller -prinsesse, som efter 
bedste evne og sammen med chauf-
føren sørger for den gode udflugts-
stemning.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland

Afrejse     Pris
Sø 02.08  1.195,-
Sø 23.08  1.195,

Prisen inkluderer
Hyggeprins/prinsesse, Buskørsel i **** bus, 
kaffe og rundstykke, billet til Mariehaven 
inkl. buffet samt lovpligtige skatter og 
afgifter.

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

Sommersang 
i Mariehaven 

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 Nærvær og hygge i Marieha-

ven. Kendt fra TV

•	 Populære kunstnere og legen-
dariske Neighbours and Friends

•	 Mere end 8 timers musik og 
fest

Endagsudflugt til

Påstigning  Afgang      Hjemkomst
Århus   09.00      22.20
Skanderborg  09.25      21.55
Horsens   09.45      21.30
Vejle, Vinding  10.15      21.00

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


