Rostock - André Rieu
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

01.02.2023
02.02.2023
2 dage
Sjæ.
2.195,-

Højdepunkter
Oplev den verdenskendte violinist
Kun billetter i kategori 1
Afrejse Sjælland

Side 1 af 4

Rostock - André Rieu
Kom med til Rostock og oplev André Rieu og hans store Johan Strauss orkester.
Alle, der har oplevet denne enestående musiker fra Maastricht, vil sikkert give os ret i, at det er en fantastisk
oplevelse. Hvilket program André Rieu har sammensat til 2023 vides ikke, men et er sikkert, det indeholder
alle de smukke valse melodier samt mange andre skønne melodier.
Vi bor på Land Gut Hotel Hermann ved Rostock. Et hyggeligt hotel med gode værelser. Vi forplejes med
3-retters middag/middagsbuffet inden koncerten.

Dagsprogram
1. dag: Udrejse og koncert
Med færgen fra Gedser klokken 13 kommer vi til Rostock klokken 15. Ombord kan du købe frokostbuffet og
shoppe.
På hotellet er der tid til at slappe af for en kort stund inden middagen.
Kl. 17.00 spiser vi en dejlig middag på hotellet, hvorefter vi kører til Stadthalle i Rostock, så vi kan være klar
på vores pladser, når koncerten begynder kl. 20.00.
Vores pladser er i bedste kategori. Efter koncerten kører vi retur til vores hotel.
2. dag: Hjemrejse
Vi nyder en god lang morgenbuffet. I Rostock bliver der nogle timer til at nyde byen og handle i den lokale
Fleggaard.
Vi sejler fra Rostock klokken 13 og ankommer til Gedser klokken 15.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

01.02.2023
02.02.2023
2 dage
Sjæ.

Priser
Enkeltværelse. Forplejning ifølge program.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program.
3-sengsværelse. Forplejning ifølge program.

2.395 Kr.
2.195 Kr.
2.195 Kr.

Prisen inkluderer
dansk rejseleder, buskørsel, overnatning i dobbeltværelse med morgenmad, middag på hotellet, kategori 1
billet til koncerten samt lovpligtige skatter og afgifter

Tilkøb
Energitillæg: 36 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
01.02.2023 - 02.02.2023

Land Gut Hotel Hermann
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Alle afgange på rejsen "Rostock - André Rieu"
Afrejse
01.02.2023

Hjemkomst
02.02.2023

Dage
2 dage

Pris fra
2.195,-
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Afrejse fra
Sjæ.

