Semino Rossi koncert
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

26.11.2022
27.11.2022
2 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
1.995,-

Højdepunkter
Oplev fantastiske Semino Rossi
Kategori 1 billet til koncerten
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland
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Semino Rossi koncert
Er du vild med Semino Rossi, så rejs med på denne herlige todages rejse til Hamburg og hør den
argentinsk / østrigske smørstemme give en super koncert i Barclay Arena i Hamburg.
Vi bor på det gode Good Morning+ Bad Oldesloe Hotel.

Dagsprogram
Rejseplan
1. dag: Udrejse og koncert
Fra Sjælland, Fyn og Jylland går rejsen via Padborg til Bad Oldesloe, hvor vi indkvarteres på vores hotel,
Herefter er der tid til en kop kaffe eller et lille hvil på værelset.
Kl. 17.00 spiser vi en dejlig middag på en lokal restaurant i Hamburg, hvorefter vi kører til Barcley Arena, så
vi kan være klar på vores pladser, når koncerten begynder kl. 19.30.
Vores pladser er i bedste kategori. Efter koncerten kører vi retur til vores hotel.
2. dag: Hjemrejse og julepyntede Lübeck
Vi nyder en god lang morgenbuffet, og sidst på formiddagen forlader vi hotellet og kører til Lübeck, som er
smukt pyntet op til jul. Vi har ophold i Lübeck i et par timer, inden vi kører til Harrislee, hvor der er mulighed
for indkøb, inden rejsen går tilbage mod vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

26.11.2022
27.11.2022
2 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

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

2.195 Kr.
1.995 Kr.
1.995 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, Buskørsel i ****bus, hotelophold i dobbeltværelse med halvpension, kategori 1 billet til
koncert, dansk rejseleder, udflugter ekskl. entré, samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke samt en kop kaffe ved Kolding: 16 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
26.11.2022 - 27.11.2022

Good Morning + Bad Oldesloe
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Alle afgange på rejsen "Semino Rossi koncert"
Afrejse
25.11.2022
26.11.2022

Hjemkomst
26.11.2022
27.11.2022

Dage
2 dage
2 dage

Pris fra
1.995,1.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

