
Kom med til Berlin og oplev den po-
pulære musikgruppe Santiano. Dren-
gene fra Flensburg strøg hurtigt til 
tops på hitlisterne med sømandsviser 
blandet med pop, rock’n’roll og ikke 
mindst irsk folkemusik. Det går ikke 
stille for sig når Santiano slår sig løs 
på scenen. Bandet har store koncer-
ter bag sig med fyldte sale i de store 
tyske byer. 
En aften med fest og farver og ikke 
mindst en masse glad musik på den 
flotte friluftsscene Waldbühne, uden-
for Berlin. Der bliver drøn på.
I Berlin bor vi på det gode og velbe-
liggende Hotel Berlin, der ligger tæt 
ved den hyggelige Spreeflod, og med 
få skridt til bl.a. Kurfürstenstrasse. 
Hotellet har velindrettede værelser 
med tv, tlf., bad/brus og toilet.

Rejseplan
1. dag: Udrejse
Udrejse via Padborg med ankomst til 
Berlin sidst på eftermiddagen. Efter 
check in er der tid til slentretur i Ber-
lin. Mulighed for tilkøb af aftensmad 
på nærliggende restaurant.   

2. dag: Byrundtur 
Kl. 10 tager vi på den store byrund-
tur i Berlin med vores chauffør og 

rejseleder. Vi ser de mange smukke 
og historiske steder i Berlin. Bl.a. skal 
nævnes den tyske Rigsdag, det gamle 
Østberlin, Unter den Linden, Alexan-
derplatz, Brandenburger Tor, Flugt-
museet ved Checkpoint Charlie og 
meget mere. Undervejs fortæller vo-
res rejseleder om Berlin. Rundturen 
slutter ved hotellet kl. 13, og herefter 
er der tid på egen hånd.
Kl. 16:30 spiser vi tidlig 3-retters mid-
dag på restaurant i Berlin, inden vi 
kører til Waldbühne og er klar til den 
forrygende Santiano koncert, der be-
gynder kl. 19:30. Vi har billetter i ka-
tegori 1. Efter koncerten kører vi retur 
til vores hotel.

3. dag: Hjemrejse 
Vi har god tid til at nyde morgenma-
den, inden vi kl. 9 forlader hotellet og 
kører mod Danmark igen. 
Sidst på eftermiddagen er der ophold 
ved Harrislee, hvor man kan gøre de 
sidste indkøb inden hjemkomsten. 
Herfra videre mod Jylland, Fyn og 
Sjælland.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse  Hjemkomst     Pris          Rute            
To 10.08   Lø 12.08           3.295,-     C/2 

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold i 
delt dobbeltværelse, 2 x morgenbuffet, 1 x 
3-retters middag, kat. 1 billet til koncerten 
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: 700,-
3 retters middag første aften:150,-
Sædereservation: 90,-/60,-/45,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Santiano  
Berlin

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter
•	 Billet	i	kategori	1

•	 Musik	i	topklasse	med	Riis	
Rejser

•	 Oplev	en	fantastisk	koncert	
med	Santiano

•	 Byrundtur	inkluderet

•	 Dejligt	hotel,	centralt	i	Berlin

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


