
Med de største hits i bagagen er den 
charmerende og populære folkesan-
ger fra Kitzbühl nu klar igen med en 
stor Europa turné, og med Riis Rejser 
får du billet i bedste kategori til kon-
certen i Horsens. 
Med sin folkemusik fra bjergene og 
utallige schlagerhits har Hansi Hin-
terseer et millionpublikum, når han 
jævnligt optræder på de tyske tv-
kanaler.
Han har modtaget utallige mu-
sikpriser og har via sin charme og 
smukke stemme sunget sig ind i 
utallige hjerter. I 2014 fejrede Hansi 
sit 20 års jubilæum, og atter engang 
er han i Danmark på turné.
Den tidligere eliteskiløber har efter-
hånden opnået kultstatus med bl.a. 
sit store hit ”Hände Zum Himmel” 
som både unge og gamle synger 
med på.
Hansi Hinterseer har et bredt reper-
toire lige fra traditionel tyrolermu-
sik til latin- og countrymusik.  Hans 
sange handler tit om hans elskede 
hjemegn Tyrol.
Vi bor på Hotel Pejsegården i Bræd-
strup. Alle værelser er velindrettede 
med tv, telefon, bad/brus og toilet. I 
hotellets restaurant serveres aftens-
mad samt morgenbuffet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Vi ankommer først på eftermidda-
gen og indkvarteres på vores dejlige 
hotel. 

Ca. kl. 17.15 nyder vi en god mid-
dag i form af 2-retters eller buffet, 
inden vi kører de ca. 20 km til Forum 
Horsens, hvor koncerten begynder 
kl. 20.00. Vi har billetter i bedste ka-
tegori på gulvet. Efter koncerten er 
der mulighed for lidt hyggeligt sam-
vær med de øvrige rejsende over en 
gang kartoffelsalat med frikadeller 
inkl. en vand/øl.
Natmad er i tilkøb for 150 kr.

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

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst   Pris 
Lø 17.03  Sø 18.03         2.095,-

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

Prisen inkluderer
Buskørsel, overnatning i dobbeltværelse 
med morgenmad, middag, kategori A billet 
til koncerten samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 350,-
Sædereservation: 60,-/40,-/30,-
Natmad: 150,-

Hansi Hinterseer
i Horsens  

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Stor	koncertoplevelse	i	Forum	
Horsens

•	 Oplev	ægte	tyrolerstemning	

•	 Afrejse	fra	Sjælland	og	Fyn	

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


