
Tag med to dage til Horsens og op-
lev en fornøjelig koncert med den 
østrigske Schlagerstjerne Hansi Hin-
terseer. For de inkarnerede fans be-
høver denne kunstner ikke nærmere 
præsentation, og der er lagt op til 
en underholdende og medrivende 
aften i selskab med Hansi og hans 
trofaste orkester Tiroler Echo. Vi bor 
på dejlige Hotel Opus tæt ved Forum 
Horsens, hvor koncerten finder sted. 
Vi får aftensmad samt morgenbuffet 
på hotellet. 
Se mere om hotellet på vores hjem-
meside.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Efter påstigning holder vi en lille 
formiddagspause, og turen går mod 
Horsens, hvor vi ankommer til vores 
hotel først på eftermiddagen. Vi tjek-
ker ind og kan nå at slappe lidt af, 
inden vi ca. kl. 17 spiser en dejlig to-
retters middag.
Herefter kører vi i bussen det lille 
stykke til Forum Horsens, og vi kom-
mer i god tid til koncerten, så vi kan 
nå at mærke stemningen og aktivi-

teten fra de tilstrømmende fans. Vi 
har gode billetter i kat. 1. på gulvet 
fra række 8-12. Kl. 20.00 går Hansi 
og Tiroler Echo på scenen. Efter kon-
certen kører vi tilbage til Hotel Opus.
Her er der mulighed for natmad, 
hvis man har lyst. Skal bestilles 
sammen med rejsen.

2. dag: Hjemrejse
Vi nyder den store morgenbuffet og 
herefter går turen igen mod Fyn og 
Sjælland.

Rejsefakta
Afrejse fra Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst   Pris 
Lø 23.10  Sø 24.10         2.295,- 

Påstigning
Sjælland og Fyn: Hillerød, Blovstrød, 
Birkerød, Holte, Lyngby, København, Ølby, 
Ringsted, Slagelse, Korsør, Nyborg, Odense 
og Middelfart.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, hotelophold med 
morgenmad, 2-retters middag, koncertbillet 
i kategori 1, samt lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 275 ,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Natmad inkl. 1 x drikkevare: 145,-

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

Horsens
Hansi Hinterseer  
og Tiroler Echo

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Schlagerstjernen	kommer	til	
Horsens

•	 Tiroler	Echo	er	med

•	 Gode	billetter	i	kat.	1

•	 Dejligt	hotel	med	halvpension

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


