
Oplev et fantastisk og farverigt show, 
når en af Tysklands store schlager-
sangerinder folder sig ud. Andrea 
Berg begyndte sin karriere i 1992, da 
produceren Eugen Römer opdagede 
hende, og hurtigt var hendes første 
album på gaden. Da album nr. 2 
kom på gaden, lå flere af disse hits 
på hitlisterne i lang tid. Både i 2003, 
2004, 2005 og 2007 vandt hun den 
berømte ECHO pris inden for tysk 
schlagermusik. 5 år i træk vandt 
hun desuden den ”Gyldne Stemme-
gaffel”. Efter at have udgivet flere al-
bums blev det tid til et ”The best of” 
i 2011. For den modtog hun 5 x pla-
tin, og den lå på den tyske top 100 
i mere end 336 uger. Andrea Berg er 
foruden sin skønne stemme og gode 
musik kendt for sine sceneshows og 
sit erotiske outfit.
Vi bor på det Achat Hotel Bremen 
City. Hotellerne har gode komfor-
table værelser med bad og toilet, tv 
m.m.

Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Udrejse via Padborg med ankomst 
til vores hotel ved Bremen midt på 
eftermiddagen. Der bliver tid til af-
slapning på hotellet, inden vi mødes 
og kører til tidlig middag på Schüt-
tinger Gasthausbrauerei, hvor vi 

spiser 3-retters middag. Efter midda-
gen kører vi til koncerten med An-
drea Berg i ÖVB Arena Bremen, der 
begynder kl. 20.00. Vores billetter er 
i kategori 1.
Efter en dejlig koncertoplevelse kører 
vi retur til hotellet.

2. dag: Hjemrejse
Vi nyder en dejlig morgenbuffet, in-
den vi sidst på formiddagen forlader 
hotellet og kører mod Danmark. 
Ved Harrislee er der mulighed for at 
handle lidt, inden rejsen går hjem 
mod vores udgangspunkter.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst    Pris       Rute
Ti 15.11   On 16.11         2.195,-  C/2   

Prisen inkluderer
Buskørsel, dansk rejseleder, overnatning i 
dobbeltværelse med morgenmad, 3-retters 
middag inden koncerten, kategori 1 billet 
til koncerten samt lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 200,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Andrea Berg   
i Bremen 

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Schlagermusik	i	topklasse	

•	 Stadig	på	toppen	efter	20	år	på	
scenen

•	 Syng	med	på	”Du	hast	mich	
tausendmal	belogen”

•	 Enestående	koncert	oplevelse

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


