
Det bliver André Rieu i topform og 
på hjemmebane, vi skal opleve på 
denne herlige sommer-koncertrejse. 
Hvert år er det en enestående begi-
venhed, når Valsekongen og hans 
Johan Strauss Orchestra henrykker 
og begejstrer tusindvis af musik-
glade fans på det store torv i den 
charmerende sydhollandske by, Ma-
astricht.
Ud over den enestående koncertop-
levelse, har vi også dejlige feriedage 
til at snuse ind, hygge og nyde livet.
Vi bor blot 15 kilometer fra Ma-
astricht i den hyggelige og levende 
by, Valkenburg.
Vi skal bo på det veldrevne Hotel 
2000, der ligger i udkanten af Val-
kenburg. Hotellet har ***gode stjer-
ner, fint indrettede værelser med 
eget bad/brus og toilet og god for-
plejning.
Vi glæder os til at nyde denne fanta-
stiske André Rieu koncertrejse sam-
men med dig.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Valkenburg
Efter påstigning kører vi via Padborg 
og Hannover til vores hotel i Val-
kenburg. Vi nyder en dejlig middag 
ved ankomst og kan efter middagen 
slappe af.

2. dag: Valkenburg og koncert
Om formiddagen går vi en byrund-
tur i Valkenburg. Vi tager elevatoren 
op til borgruinen, og herfra betages 
vi af udsigten over det smukke, bak-
kede område. Man kan også nyde 
en kop kaffe i den nærtliggende bor-
gcafé. Senere tager vi med minitoget 
ind i mergelgrotten, og hører den 
gode fortælling, ser de kunstfærdige 
udskæringer og føler stemningen, 
som hulen giver.

Eftermiddagen er på egen hånd, og 
byen rummer som nævnt masser af 
caféer og butikker.
Allerede kl. 17.00 spiser vi middag 
på hotellet for herefter at køre til 
Maastricht, hvor vi skal nyde afte-
nens show. Vi ankommer til Vrijthof 
ca. kl. 19:00. Den betagende kon-
cert begynder kl. 21 og varer ca. 2½ 
time.

3. dag: Maastricht
Vi sover længe og nyder en dejlig 
morgenmad inden vi igen begiver 
os til Maastricht. Maastricht ligger 
smukt ved floden Maas. Her går vi 
sammen på en flot byvandring bl.a. 
forbi den kæmpestore plads Vrijthof, 
også kaldet hele Hollands terrasse. 
Forbi byens rådhus kommer vi til 
Maas, og her kan det lade sig gøre 
at komme med på en 50 minutters 
sejlads på Maas floden. En hyggelig 
og afslappende oplevelse.

4. dag: Hjemrejse 
Efter en enestående koncertople-
velse og hyggelige feriedage, vender 
vi hjemad igen. Vi kører ad samme 
rute som på udrejsen.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse      Hjemkomst   Pris          Rute
To 05.07      Sø 08.07       3.995,-    C/2
To 12.07      Sø 15.07       3.995,-    C/2
To 19.07      Sø 22.07       4.170,-    C/2*   

*kat. 1 billet

Prisen inkluderer
Buskørsel, hotelophold i dobbeltværelse 
med halvpension, koncertbillet i kat.3 Blok 
B1 + B3, udflugter ex. evt. entréer, dansk 
rejseleder samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 550,-
Fast plads i bussen : 120,-/80,-/60,-
Forsikringer - hør ved tilmelding.

André Rieu  
i Maastricht Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 André Rieu på hjemmebane 

•	 Hollands største terrasse – 
Vrijthof i Maastricht

•	 Hotel 2000 i Valkenburg

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


