
Tag med to dage til København og 
oplev en storslået koncert med Den 
Flyvende Hollænder - Andre Rieu. 
Den hollandske violinist gæster 
Royal Arena i København, og nær-
mere præsentation er vel nærmest 
overflødig.
Skulle der alligevel være nogen, der 
endnu ikke har oplevet den fanta-
stiske musiker og hans imponeren-
de 60 mands store Johann Strauss 
orkester, ja så er chancen her nu! 
André Rieu turnerer i hele verden 
med sit orkester og opleves årligt 
live af mere end 600.000 menne-
sker.
Vi bor på det centralt beliggende 
Hotel Wake Up Carsten Niebuhrs 
Gade, og inden koncerten nyder vi 
en flot tre retters menu på Restau-
rant Mammas inklusive 2 glas vin/
øl/sodavand samt kaffe eller te og 
desuden er der vand med og uden 
brus på bordene.

Rejseplan
1. dag: Koncert
Efter påstigning holder vi en lille 
formiddagspause, og turen går mod 
København, hvor vi ankommer til 
vores hotel først på eftermiddagen. 
Vi tjekker ind og kan nå at slappe 

lidt af, inden vi kl. 17 på Restaurant 
Mammas spiser en dejlig tre-retters 
middag inklusive 2 glas vin eller 2 
glas øl eller sodavand, samt kaffe/
the. 
Herefter kører vi til Royal Arena. 
Vi kommer i god tid til koncerten, 
så vi kan nå at mærke stemningen 
og aktiviteten fra de tilstrømmende 
fans. Efter koncerten kører vi hjem 
til vores hotel igen.

2. dag: Nyhavn, Tivoli eller byrundtur 
med lokalguide
Efter et dejligt morgenbord pakker 
vi bussen og forlader hotellet. Man 
kan tage med på en hyggelig by-
rundtur med lokalguide, eller man 
kan stå af og nyde dagen i Nyhavn, 
gå i Tivoli eller hvad man har lyst 
til.
Over middag anbefaler vi en tur 
med en af de hyggelige udflugts-
både på Københavns kanaler eller 
en strøgtur. Hen på eftermiddagen 
sætter vi igen kursen mod Fyn og 
Jylland. På Fyn holder vi pause, in-
den turens sidste etape tilbage mod 
vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse Hjemkomst        Pris          Rute
Fr 16.06 Lø 17.06             2.995, -    D/1

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med morgenmad, 3-retters 
middag inkl. drikkevarer som beskrevet, 
koncertbillet i kategori 1, byrundtur med 
lokalguide samt lovpligtige skatter og 
afgifter.

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.

Tilkøb
Enkeltværelse: 400,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-

André Rieu 
i Royal Arena, København

Busrejse, 2 dag

Højdepunkter
•	 Valsekongen i hovedstaden

•	 Gode billetter i bedste kategori

•	 Dejligt hotel tæt ved Rådhus-
pladsen

•	 Lækker italiensk inspireret 
middag

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


