
BUSREJSE - 4 DAGE

Afrejse  Hjemkomst Pris Rute
Torsdag 31.08 Søndag 03.09 2.999,- B / 2 

Evt. tillæg
Enkeltværelse                                450,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 3 overnatninger med morgenmad 
• 2 x middag / buffet på hotellet
• 1 x billet til Open Air koncert med Hansi Hinterseer, 
 siddeplads i bedste kategori
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entré
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
RAMADA Brühl - Köln 4* er et godt hotel beliggende tæt ved 
Köln. Hotellet har restaurant, bar og elevator. Dejlige værelser 
med tv og telefon, minibar samt badeværelse med bad, toilet 
og føntørrer. Hotellet har et godt køkken. Der er gratis trådløst 
internet.	Fri	benyttelse	af	sauna,	dampbad	og	fitness	faciliteter.
www.ramada.de

Diverse
I Tyskland benyttes Euro.

Opsamlingstider og steder
Oplyses på side 63 eller på www.PanterRejser.dk

1. dag: Udrejse
Efter opsamling køres der med passende pauser 
undervejs til hotellet. Du ankommer først på 
aftenen, og efter indkvartering nydes middagen 
sammen.

2. dag: Köln og Hansi Hinterseer Open Air
Efter morgenbuffet bringer en dejlig byrundtur 
dig til den imponerende Kölner Dom og den 
romantiske gamle bydel. Efter tid på egen hånd, 
tilbage til hotellet, hvor der er tid til lidt afslapning, 
inden du skal gøre dig klar til en fantastisk og 
festlig aften med Hansi Hinterseer og hans 
formidable orkester Tiroler Echo. Det bliver helt 
sikkert en mindeværdig og festlig aften!

3. dag: ”Dreiländer Eck” og brunkulslejre
Du nyder morgenbuffeten i ro og mag. Siden 
afslapning eller en gåtur i de skønne omgivelser.
Dagens	udflugt	bringer	dig	gennem	smukke	
landskaber mod det sydlige Limburg, som også 
kaldes ”Lille Schweiz”. Ved ”Dreiländer Eck”, 
hvor grænserne mellem Holland, Tyskland og 
Belgien mødes, hæver Vaalserberg sig 322 m over 
landskabet. Området omkring Kerpen er kendt 
for store forekomster af brunkul og du ser de 
kæmpestore maskiner, der benyttes i lejrene. 
Middag på hotellet.

4. dag: Hjemrejse
Efter morgenbuffet pakkes bussen og kører retur 
til Danmark. Efter ophold ved grænsen køres der 
til opsamlingsstederne. En skøn tur med herlige 
oplevelser er til ende.

Hansi Hinterseer
Open Air koncert i Köln

Hansi Hinterseer er kendt langt ud over Østrigs grænser og mere end 20 år med 
succes i musikbranchen, taler sit tydelige sprog.

Open Air koncerterne har på ganske få år opnået næsten kultstatus og et stort antal 
entusiastiske fans er kendetegnende for Hansi Hinterseer. 

En uforglemmelig Open Air koncertoplevelse venter, når Hansi Hinterseer og Tiroler 
Echo går på scenen med Otto-Maigler-See som baggrund.

Köln var i middelalderen et vigtigt valfartssted på grund af de formodede relikvier 
fra de Hellige tre Konger. På vores byrundtur ser du Kölner Dom, et hovedværk i 
tysk gotisk stil. Domkirken rummer betydningsfulde kunstværker, bl.a. de berømte 
relikvier, som opbevares i en guldsarkofag. Domkirken imponerer ligeledes med sine 
utroligt smukke glasmosaikker i vidunderlige farver.

MUSIK

SCHLAGER
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