The Maestro & The European Pop Orchestra Kerkrade
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

17.08.2023
20.08.2023
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
3.995,-

Højdepunkter
Guido Dieteren – verdensberømt dirigent og
violinist
Det smukke torv i hollandske Kerkrade
Koncertbillet i premium kategori
Hotel i Aachen
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The Maestro & The European Pop Orchestra - Kerkrade
Har du oplevet André Rieu, så ved vi, at du også vil elske Guido Dieteren.
Når The Maestro indtager scenen, går det ikke stille for sig. Med sig har han sit orkester ”The European
Pop Orchestra” og sin indtagende og smukt syngende frue, Wendy Kokkelkoren.
The Maestro Guido Dieteren, har - sin unge alder til trods, haft en lang musikalsk karriere og hans familie en
lang historie med dirigentstokken. Hans kærlighed til violinen gjorde, at han allerede som 18-årig afsluttede
konservatoriet. Siden fulgte karrieren som dirigent, som violinist, og solist med mange forskellige orkestre på
turné i Europa og Nordamerika. I flere år var han også førsteviolinist i det populære Johann Strauss
Orchestra under ledelse af André Rieu, inden han stod i front for sit eget orkester.
For Guido gælder at alle genrer er ligeværdige – er der et godt nummer, bliver det taget under kærlig
behandling i det, der kaldes crossover, en genre, hvor overflødighedshornet bliver fyldt med pop, klassisk,
bigband, folkemusik. Desuden forkæles vi showet igennem også med optrædener af andre dygtige
kunstnere.
Kom med og mød Guido Dieteren og hans orkester i en smuk koncert fra markedspladsen i byen Kerkrade i
provinsen Limburg, hvor Guido Dieteren kommer fra.
Vi har billetter i premium kategori – bedste kategori.
Ud over den enestående koncertoplevelse, har vi også dejlige feriedage til at snuse ind, hygge og nyde livet.
Vi bor blot 20 kilometer fra Kerkrade i den hyggelige og levende by, Aachen.
Vi bor på Hotel Buschhausen, der ligger syd for Aachens centrum. Hotellet har 3 stjerner, fint indrettede
værelser med eget bad/brus og toilet, og vi får god forplejning.

Dagsprogram
Rejseplan
1.dag: Danmark – Aachen
Efter påstigning kører vi via Padborg og Hannover til vores hotel i Aachen. Vi nyder en dejlig middag ved
ankomst og kan efter middagen slappe af.
2. dag: Valkenburg
Efter en god nats søvn og en dejlig morgenbuffet, kan du om formiddagen køre med til Valkenburg. Vi tager
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elevatoren op til borgruinen, og herfra betages vi af udsigten over det smukke, bakkede område. Man kan
også nyde en kop kaffe i den nærtliggende borgcafé. Senere tager vi med minitoget ind i mergelgrotten, og
hører den gode fortælling, ser de kunstfærdige udskæringer og føler stemningen, som hulen giver.
3. dag: Trelande-punkt og koncert
Om formiddagen kører vi til trelande-udsigtspunktet, der ligger 321 m.o.h. Her, i det allernederste hjørne af
Holland, kan vi se ud over både Belgien, Tyskland og naturligvis Holland. En helt speciel oplevelse.
Eftermiddagen er på egen hånd i Aachen.
Allerede kl. 17.00 spiser vi middag på hotellet for herefter at køre til Kerkrade, hvor vi skal nyde aftenens
show. Vi ankommer til Kerkrade ca. kl. 19:00. Den betagende koncert begynder kl. 21 og varer ca. 3 timer
inkl. en halv times pause.
4. dag: Hjemrejse
Efter en enestående koncertoplevelse og hyggelige feriedage, vender vi hjemad igen. Vi kører ad samme
rute som på udrejsen.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

17.08.2023
20.08.2023
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

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

4.595 Kr.
3.995 Kr.
3.995 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, hotelophold, morgenmad på hotellet samt 3 x aftensmad,
koncertbillet i premium kategori, udflugter (excl. entréer) samt alle 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
Koncertbillet premium: Inkluderet
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Side 4 af 5

Indkvartering
17.08.2023 - 20.08.2023

Hotel Buschhausen

Alle afgange på rejsen "The Maestro & The European Pop Orchestra Kerkrade"
Afrejse
17.08.2023
17.08.2023

Hjemkomst
20.08.2023
20.08.2023

Dage
4 dage
4 dage

Pris fra
3.995,3.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

