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André Rieu i 
Hamburg
Stemning, fest og god musik  
i Hamburg
André Rieu er tilbage i Hamburg, når der 
til marts igen lyder fantastiske toner fra 
Barclaycard Arena. Der er atter lagt op til 
et gribende og farverigt show, når den ver-
densberømte violinist André Rieu sammen 
med sit 50-mand store Johann Strauss 
Orkester og særlige gæsteoptrædener 
folder sig ud. Oplev violin i verdensklasse 
og fantastiske valsetoner. Koncertbillet i 
kategori 1 inkluderet.

DAG 1 
Brunch i Hedensted. Ankomst sidst på eftermiddagen 
til hotellet i det nordlige Hamburg. Efter middagen 
kører vi til Barclaycard Arena i Hamburg, og kl. 20 op-
lever vi dagens højdepunkt: André Rieu. Vi har reser-
veret billetter i kategori 1. Der er lagt op til en festlig 
og fornøjelig aften. Efter koncerten kører bussen os 
tilbage til hotellet, hvor vi får en sandwich.

DAG 2 
Efter morgenbuffeten besøger vi Hamburg og ser 
nogle af de vigtigste seværdigheder. Indkøbspause 
ved Fleggaard. Frokostbuffet i Rødekro.

 2 DAGE FRA 2.395

André Rieu Open air 
i Maastricht 
Oplev violin i verdensklasse  
på hjemmebane
Der er endnu en gang lagt op til et gribende og farverigt show, når den verdensberømte 
violinist André Rieu sammen med sit 50-mand store Johann Strauss Orkester og særlige 
gæsteoptrædener folder sig ud til denne Open Air-koncert i hjembyen Maastricht. Oplev 
violin i verdensklasse og fantastiske valsetoner fra de traditionsrige aftenkoncerter på 
den romantiske Vrijthof-plads.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted. Frokost syd for 
Hamborg. Ankomst først på aftenen til vores 
overnatningshotel.

DAG 2
Efter morgenmaden går turen videre enten til 
Valkenburg ved floden Geul eller til Nijmegen, som er 
Hollands ældste by. Det afhænger af, hvilken afrejse-
dato du vælger. I begge byer tager vi på en spændende 
byrundtur og spiser tidlig aftensmad. Klokken 21 er 
Vrijthofpladsen omdrejningspunktet for en eventyrlig 
aften under åben himmel, hvor André Rieu i selskab 
med berømte gæstekunstnere og et fascinerende 
lysshow byder på en oplevelse for livet. Vi har reser-
veret gode billetter i kategori 2 eller 3, og der er lagt 
op til et musikalsk festfyrværkeri, ikke mindst når 
de smukke toner fra ”An der schönen blauen Donau” 

lyder over pladsen. Efter koncerten kører bussen os 
tilbage til hotellet.

DAG 3
Denne dag står også i André Rieus og Maastrichts 
tegn. I disse dage emmer byen af god stemning fra 
André Rieus mange magiske optrædener, som hvert 
år besøges af tæt mod 100.000 fans. På en rundtur ser 
vi katedralen St. Servaas med Skt. Servatius’ grav og 
den smukke Sint-Servaasbrug stenbro. Der er tid på 
egen hånd til frokost, shopping i de mange spænden-
de butikker eller en sejltur på Maas-floden. Senere 
besøger vi Margraten og den store amerikanske 
militærkirkegård og mindelund, hvor mere end 8000 
amerikanske soldater fra 2. Verdenskrig er begravet.

DAG 4
Afsked med Holland og middag i Neumünster.

 4 DAGE FRA 4.495

BUSREJSE • 4 DAGE

AFREJSEDATO BILLET RUTE PRIS

1. juli Valkenberg B2 2F 4.595
8. juli Heeze B2 2F 4.595
9. juli Valkenberg B1 2F 4.495

10. juli Heeze B1 2F 4.495
16. juli Heeze B1 2F 4.495
17. juli Heeze B1 2F 4.495
18 juli Heeze B1 2F 4.495

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 475

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 1 overnatning ved Krefeld og 2 i Valkenburg  

eller 3 overnatninger i Heeze 
• 3 x morgenmad
• 3 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x frokost (udrejse)
• 1 x middag (hjemrejse)
• 1 x koncertbillet i kategori 2 eller 3 (B1 eller B2)
• Udflugter ekskl. entréer 
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Maastricht (gns.): juli 17°-22° 

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ANRIMA

BUSREJSE • 2 DAGE

AFREJSEDATO HOTEL RUTE PRIS

6. marts Select 5D 2.445
6. marts Zeppelin 5D 2.395

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 250

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 1 overnatning i Hamburg
• 1 x brunch (udrejse)
• 1 x aftensmad 
• 1 x natmad/sandwich
• 1 x frokost (hjemrejse)
• 1 x koncertbillet i kategori 1
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR).

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ANRIHA


