
Her er en helt speciel rejsekombi-
nation af koncert med den verdens-
berømte violinist André Rieu i Ma-
astricht, og et flot og indholdsrigt 
flodkrydstogt på den hollandske 
flod Maas. Kom med og nyd kom-
forten om bord, og oplev den ene-
stående stemning, når Valsekongen 
og hans Johan Strauss Orchestra 
henrykker og begejstrer tusindvis af 
musikglade fans på det store torv i 
den charmerende sydhollandske by, 
Maastricht.
Undervejs vil du være ledsaget af 
dansk rejseleder og chauffør samt 
****dansk bus. Vi sejler med det 
dejlige skib MS Rigoletto, der er 
hollandsk ejet og har plads til ca. 
110 gæster. Alle kahytter (enkelt-, 
dobbelt-, tresengskahytter samt ju-
niorsuite) er udstyret med eget bad, 
toilet, aircondition m.m. Undervejs 
serveres god mad både morgen, 
middag og aften. Desuden er efter-
middags- og aftenkaffen inkluderet.

Rejseplan
1. dag: Danmark - Maastricht, om-
bordstigning
Udrejse via Padborg til Maastricht, 
hvortil vi ankommer til skibet til af-
ten. Efter indkvartering i kahytterne 
venter middagen i skibets restaurant.

2. dag: Maastricht
Vi ligger til kaj hele dagen i Ma-
astricht og sammen med rejselederen 
går vi om formiddagen op på byens 
hovedtorv, Vrijthof, hvor koncerterne 
med André Rieu foregår.
Efter frokost på skibet er der tid til en 
slentretur langs Maas floden.
Vi skal først til koncert søndag aften 
og afhængig af vores kajplads i Ma-

astricht kører eller spadserer vi også 
lørdag aften til Vrijthof blot for at få 
en forsmag på vores oplevelse søn-
dag aften.

3. dag: Grotterne i Valkenburg. Sej-
lads mod Roermond. Koncert
Efter en dejlig morgenbuffet kan du 
tage med os på besøg i den nærlig-
gende by, Valkenburg, hvor der er 
mulighed for at besøge de spektaku-
lære mergelgrotter. Tilbage på skibet 
nyder vi frokosten og den hyggelige 
sejlads på Maas i retning mod Ro-
ermond som vi kommer til sidst på 
eftermiddagen.
Efter aftensmaden drager vi mod 
centrum af Maastricht og den kendte 
plads, Vrijthof, hvor aftenens flotte 
koncert med André Rieu skal foregå. 
Koncerten begynder kl. 21 og varer 
ca. 2½ time. Når koncerten er slut, 
kører vi tilbage til vores skib i Roer-
mond, hvor vi ligger til kaj for nat-
ten.

4. dag: Fra Roermond mod Venlo. Ud-
flugt til Eindhoven
En smuk og rolig sejlads på Maas flo-
den er på formiddagens program, og 
ved middagstid lægger vi til i Venlo. 
Om eftermiddagen kan du køre med 
til Eindhoven, der ligger blot 60 km 
fra Venlo. I Eindhoven kan man sag-
tens tilbringe et par timer i byens 
hyggelige centrum, men vi anbefaler 
også, at man besøger Philips Mu-
seum, hvor man i lys, lyd og billede 
kan opleve, hvordan teknologien har 
udviklet sig.
Vi er tilbage på vores skib sidst på 
eftermiddagen, og til aften venter en 
dejlig middag.
 

5. dag: Hjemrejse 
Tidligt om morgenen sejler vi til 
Cuijk. Vi nyder morgenmaden om 
bord, og efter dejlige feriedage med 
bl.a. koncert og hyggelige timer på 
de hollandske floder, tager vi afsked 
med skibet, og kører tilbage til Dan-
mark
.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst   Pris          Rute 
Fr 02.07   Ti 06.07         5.895,-   C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
dobbeltkahyt B, 4 x morgenbuffet, 3 x frokost, 4 
x middag, kaffe og the om bord, billet til koncert 
kat. 4 (der findes foruden billetkat. premium 
kat. 1,2,3,4 og 5), udflugter (ex. entréer) samt 
alle lovpligtige skatter og afgifter.

Koncertrejser: 
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.

Forbehold vedr. flodkrydstogter:  
Se riisrejser.dk.

Tilkøb
Koncertbillet kategori 3: 80,-
Koncertbillet kategori 2: 155,-
Koncertbillet kategori 1: 305,-
Dobbelt A kahyt: 800 ,-
Juniorsuite: 1.200,-
Enkeltkahyt A: 2.200,-
Dobbelt B kahyt som enkelt: 2.200,-
Dobbelt A kahyt som enkelt: 3.800,-
Tresengskahyt A: 0,-
Fast plads i bussen: 150,-/100,-/75,-

Koncert og flodkrydstogt
André Rieu i Maastricht  Flodkrydstogt,  

5 dage

Højdepunkter

•	 Den flotte helpension om bord

•	 André Rieu på hjemmebane i 
Maastricht

•	 Holland fra flodsiden

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


