
BUSREJSE - 2 DAGE

Afrejse   Hjemkomst Pris  Rute
Fredag 16.02 Lørdag 17.02 2.499,-  *
 
Evt. tillæg
Enkeltværelse    575,-
 
PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 1 overnatning med morgenmad
• 1 x middag / buffet
• 1 x billet i bedste kategori til André Rieu koncert
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 
Hotel
Inter City Hotel Kiel er centralt beliggende ved havnen Kiel. 
Alle	værelser	har	eget	bad,	toilet,	tv,	minibar	og	gratis	wi-fi.	
Hotellets restaurant har panorama udsigt over havnen i Kiel, 
her serveres middagen samt morgen buffet. 
www.intercityhotel.com/kiel

Opsamlingstider og steder
Oplyses på www.PanterRejser.dk

MUSIKREJSE
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Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

Oplev den hollandske violinist sammen med sit 
fantastiske Johann Strauss Orkester i Kiel. André Rieu, 
violinisten fra Maastricht, er kendt og elsket over hele 
verden. Sammen med sit Johann Strauss orkester giver 
han en vidunderlig, farverig og munter oplevelse.

Det er klassisk musik for det brede publikum og de 
dejlige wienermelodier får alle med - så hver aften er 
en festlig oplevelse.

André Rieu i Kiel
Billetter i bedste kategori på række 2-5 

1. dag: Udrejse og koncert
Efter opsamling når du med passende pauser til 
hotellet midt på eftermiddagen. Hotellet ligger 
centralt placeret ved havnen. Der vil være tid til at 
besøge Sophienhof Shoppingcenter, der ligger 
få hundrede meter fra hotellet, inden der er tidlig 
middag. Turens højdepunkt, André Rieu koncerten, 
foregår i Sparkassen Arena, kun ca. 500 m fra vores 
hotel. Du går med rejselederen til den festlige 
koncert, hvor du har nogle af de bedste pladser i 
salen. Efter koncerten følges vi retur til hotellet.

2. dag: Kiel og hjemrejse
Du har god tid til morgenbuffet, inden bussen 
pakkes og vi skal se lidt nærmere på Kiel. Fra bussen 
ser du rådhuset og operaen, inden der bliver tid 
på egen hånd i Kiels hyggelige bymidte. Først på 
eftermiddagen begynder hjemrejsen, der bliver stop 
ved grænsen, inden vi fortsætter til vores hjembyer.

KAT. 1 
BILLETTER

DIVERSE

Der bruges Euro i Tyskland.


