André Rieu
i Kiel

Busrejse, 2 dage
Højdepunkter
• Oplev den verdenskendte
violinist
• Kun billetter i kategori 1

André Rieu er klar igen! Turnéplanen for 2021 er på plads, og endnu
engang er det muligt at tage med
Riis Rejser til Kiel og genopleve eller
måske for første gang opleve André
Rieu og hans store Johan Strauss orkester.
Alle, der har oplevet denne enestående musiker fra Maastricht, vil sikkert give os ret i, at det er en fantastisk oplevelse. Hvilket program
André Rieu har sammensat til 2021
vides ikke, men et er sikkert, det indeholder alle de smukke valse melodier samt mange andre skønne
melodier.
Vi bor på det gode Hotel Steigenberger Conti Hansa Kiel. Et dejligt hotel
med gode værelser. Vi forplejes med
3-retters middag inden koncerten.

begynder kl. 20.00.
Vores pladser er i bedste kategori. Efter koncerten kører vi retur til vores
hotel.

2. dag: Hjemrejse

Vi nyder en god lang morgenbuffet,
og sidst på formiddagen forlader vi
hotellet og kører en lille byrundtur i
Kiel, inden vores hjemtur begynder.
Vi gør på vejen mod Danmark bl.a.
stop ved Dannevirke og har desuden
ophold i altid hyggelige Flensburg,
hvor en strøgtur absolut kan anbefales.
Ved grænsen er der mulighed for
indkøb, inden rejsen går tilbage
mod vores udgangspunkter.

Rejseplan

1. dag: Udrejse og koncert

Fra Sjælland, Fyn og Jylland går rejsen via Padborg til Kiel, hvor vi indkvarteres på vores hotel, Herefter er
der tid til en kop kaffe eller et lille
hvil på værelset.
Kl. 17.00 spiser vi en dejlig middag
på hotellet, hvorefter vi kører til
Wunderino Arena, så vi kan være
klar på vores pladser, når koncerten

Rejsefakta

Prisen inkluderer

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse

Hjemkomst

Pris

Fr 11.06

Lø 12.06

2.395,- C/2

Rute

Buskørsel, dansk rejseleder, overnatning i
dobbeltværelse med morgenmad, middag
på hotellet, kategori 1 billet til koncerten
samt lovpligtige skatter og afgifter..

Tilkøb
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.

Enkeltværelse: 275,Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,Forsikringer – hør ved bestilling

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

• Afrejse Jylland, Fyn og Sjælland

