
198  MUSIK- OG KULTURREJSER

Velkommen til fire dages musikfestival med nogle af folke- og schlagermusikkens ab-
solutte stjerner tilsat ægte tyrolsk gæstfrihed og det imponerende bjerg, Wilder Kaiser, 
som smuk kulisse. På den populære festival, med det altid veltilrettelagte program, 
skal vi i år opleve Marc Pircher, Hansi Hinterseer, Howard Carpendale, Vicky Leandros, 
Francine Jordi og Fantasy m.fl. Dette musikarrangement tiltrækker mange musikglade 
gæster fra hele Europa til det store festtelt på Hartkaiserpladsen i Ellmau.

 8 DAGE FRA 6.995

Musiksensommer 
i Ellmau

BUSREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

22. september 4B 6.995
29. september 4B 6.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 790
Rabat for 3. person på værelse 360

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger i Tyskland
• 5 overnatninger i Kirchberg
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
• 4 x entré til festtelt i Ellmau
• Entré til Swarowski krystalverden
• Kørsel med Hartkaiserbahn.
• Entré til Bauern marked i Ellmau
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ELL

OPLEV HANSI 
HINTERSEER, 

FANTASY, JORDI 
M.FL.

Andrea Berg i Kiel 
Nyt fantastisk show med fest og farver 
Andrea Berg er klar med en ny turné – LIVE 2020 Arena Tour - med nye sange, 
shows og store musikalske oplevelser. Siden karrierens start i 1992 har 
Andrea udgivet mere end 15 album, heriblandt et opsamlingsalbum ”The Best 
of Andrea Berg”. I samme tidsrum har hun modtaget adskillige tyske musik-
priser for sine præstationer. Denne koncert holdes i Sparkassen-Arena-Kiel og 
vi har selvfølgelig reserveret billetter i den bedste kategori.

2 DAGE FRA KR. 2.345 PR. PERS
Afrejse 8/2

Semino Rossi i Kiel 
Den store Jubilæumstur – So ist das Leben 
På denne musikalske rejse skal vi opleve Semino Rossis jubilæumsturné i 
Sparkassen Arena, Kiel. Han er en af Tysklands mest succesrige, nutidige 
schlagersangere, og hans charmerende humor kombineret med hans  
store personlighed sætter endnu en gang denne koncert i en følelsesladet 
stemning. Glæd dig til et enestående sceneshow fra rigtig gode pladser i 
kategori 1. 

2 DAGE FRA KR. 2.395 PR. PERS
Afrejse 23/4 2021

BUSREJSE • 2 DAGE BUSREJSE • 2 DAGE

  BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ANBE   BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SERO

INKLUDERET I PRISEN 4-stjernet bus, 1 overnatning i Kiel, 1 x brunch 
(udrejse), 1 x morgenmad, 1 x aftensmad , 1 x frokostbuffet (hjemrejse),  
1 x koncertbillet i kategori 1, udflugter ekskl. entréer, dansk rejseleder.

INKLUDERET I PRISEN 4-stjernet bus, 1 overnatning i Kiel,1 x morgenmad,  
1 x aftensmad, 1 x brunch (udrejse), 1 x frokostbuffet (hjemrejse), 1 x koncert-
billet i kategori 1, udflugter ekskl. entréer, dansk rejseleder.


