
Opera og koncert i Hamburg

På denne weekendrejse til Hamburg præsenterer vi 2 dejlige kunstoplevelser i form af ballet og koncert.
Kom med og oplev dygtige kunstnere udfolde sig. Vi har gode billetter til begge forestillinger.
Vi overnatter på det firestjernede Privathotel Lindtner i Harburg 5 km syd for Hamburg. Hotellet er af høj
standard, værelserne er gode og smagfuldt indrettede, og hotellet serverer dejlig middags- og morgenbuffet.
Se mere om hotellet på vores hjemmeside.

Dagsprogram

Rejseplan

1. dag:Danmark – Hamburg Staatsoper – Hamlet 21
Afrejse fra Sjælland og Fyn og Jylland og via Padborg kører vi til Hamburg og til vores hotel, hvor vi checker
ind. Vi nyder en tidlig, flot middagsbuffet inklusive drikkevarer, inden vi kører til Hamburgische Staatsoper,
hvor forestillingen begynder kl. 19:30. Vi har billetter i pladsgruppe 3, parket venstre og højre. Se mere om
forestillingen på HamburgischeStaatsopers hjemmeside. Efter forestillingen kører vi retur til vores hotel, hvor
hotellet venter med suppe til natmad med et glas vin, øl eller vand.

2. dag: Elbphilharmonie
Efter en god nats søvn venter hotellets indbydende morgenbuffet. Herefter forlader vi hotellet og kører til
philharmonikoncert i Elbphilharmonien. Forestillingen begynder kl. 11. Vi har billetter i priskategori 1 til
koncerten. Læs mere om koncerten på Elbphilharmoniens hjemmeside. Efter koncerten kører vi til
Hamburgs centrum, hvor der er tid på egen hånd til at finde frokost og nyde Hamburg. Hen på
eftermiddagen drager vi igen mod Jylland, Fyn og Sjælland
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Rejsefakta

Afrejse: 25.06.2022
Hjemkomst: 26.06.2022
Varighed: 2 dage
Afrejse fra: Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser

Enkeltværelse. Forplejning ifølge program 3.995 Kr.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program 3.595 Kr.

Prisen inkluderer

Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold, morgenmad, middagsbuffet, natmad, billet til ballet og
koncert i nævnte kategori samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb

Billet til balletten Hamlet 21, kat. 3: Inkluderet
Billet til koncert kat. 1: Inkluderet
Info vedr. Fleggaard: Inkluderet
Frokostsandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke samt en kop kaffe ved Kolding: 15 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet
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