
Afrejse  Hjemkomst                    Pris  Rute
Torsdag 04.07 Søndag 07.07 4.299,- D / 4

Enkeltværelse    750,-

Udvid din rejseoplevelse
Tillæg for billet i kat. 2 150,-
2-retters middag   200,-

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 morgenbuffet
 2 x middag / buffet på hotellet
 1 x billet kat. 3 til Open Air koncert med André Rieu
	Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entre
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Schaepkens van St. Fijt 4* ligger central i den histo-
riske by Valkenburg, ikke langt fra Maastricht. Hotellet har 
elevator, restaurant og bar samt en hyggelig haveterasse, 
hvor der kan nydes et glas vin eller en øl. Receptionen er 
døgnbemandet, og der  er gratis Wi-Fi. Hotelschaepkens.nl

MUSIKOPLEVELSE

Oplev den kendte og elskede hollandske violinist i sin 
hjemby Maastricht i Holland. 

Sammen med sit Johann Strauss orkester giver han en unik, 
vidunderlig, farverig og munter oplevelse. Det er klassisk musik for 
det brede publikum og de dejlige wienermelodier, uimodståelige 
valse, klassisk musik, operette- og musicalmusik får alle med. 

Vi får helt sikkert en fantastisk festlig aften! Du oplever også 
de berømte huler i Valkenburg fyldt med spændende kunst og 
gemmesteder.

BUSREJSE - 4 DAGE

%

Spar kr. 300,-til de hurtige

André Rieu i Maastricht
Open Air koncert

 1. dag: Afrejse
 Efter endt opsamling kører vi over grænsen og når til 
vores hotel tæt ved Maastricht i byen Valkenburg. Efter ind-
kvartering er der middag på hotellet. 

 2. dag: Maastricht og Open Air koncert
 Midt på formiddagen sætter vi kursen mod Maastricht. 
Efter byvandring med rejselederen bliver der et par timer til at 
opleve den skønne by på egen hånd. Vi er tilbage på hotellet hen 
på eftermiddagen, så der er lidt tid til afslapning og omklædning. 
Inden Open Air koncerten er der mulighed for at spise middag 
på en af de mange hyggelige restauranter i Maastricht eller med 
gruppen på en forudbestilt restaurant i byen (tilkøb – bestilles 
sammen med rejsen). André Rieu går på scenen kl. 21.00. Efter 
koncerten kører vi tilbage til hotellet.
 
 3. dag: Hulerne i Valkenburg 
 Efter tid til egne oplevelser i Valkenburg, bringer 
eftermiddagens	udflugt	os	til	de	berømtehuler	i	Valkenburg.	
Under byens slotsruin, som stammer tilbage fra middelalderen, 
ser vi disse underjordiske huler, fyldt med skulpturer, malerier og 
”hemmelige” gemmesteder. Fra slotsruinen er der en fantastisk 
udsigt over området. Til aften middag på hotellet.

Oplev 
André Rieu på 
hjemmebane!

 4. dag: Hjemrejse
 Efter morgenmaden pakker vi bussen og sætter 
kursen hjemad. Efter ophold ved grænsen kører vi til vores 
opsamlingssteder. En skøn tur med herlige oplevelser er til ende!

Oplevelser i fællesskab

Panter Rejser 2019



Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Onsdag 03.07 Lørdag 06.07 4.299,- D / 4

Enkeltværelse 750,-

Udvid din rejseoplevelse
Tillæg for billet i kat. 2 150,-
2-retters middag 200,-

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 morgenbuffet
 2 x middag / buffet på hotellet
 1 x billet kat. 3 til Open Air koncert med André Rieu
 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entre
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Schaepkens van St. Fijt 4* ligger central i den histo-
riske by Valkenburg, ikke langt fra Maastricht. Hotellet har 
elevator, restaurant og bar samt en hyggelig haveterasse, 
hvor der kan nydes et glas vin eller en øl. Receptionen er 
døgnbemandet, og der  er gratis Wi-Fi. Hotelschaepkens.nl

MUSIKOPLEVELSE

Oplev den kendte og elskede hollandske violinist i sin 
hjemby Maastricht i Holland. 

Sammen med sit Johann Strauss orkester giver han en unik, 
vidunderlig, farverig og munter oplevelse. Det er klassisk musik for 
det brede publikum og de dejlige wienermelodier, uimodståelige 
valse, klassisk musik, operette- og musicalmusik får alle med. 

Vi får helt sikkert en fantastisk festlig aften! Du oplever også 
de berømte huler i Valkenburg fyldt med spændende kunst og 
gemmesteder.

BUSREJSE - 4 DAGE

%

Spar kr. 300,-til de hurtige

André Rieu i Maastricht
Open Air koncert

1. dag: Afrejse
Efter endt opsamling kører vi over grænsen og når til

vores hotel tæt ved Maastricht i byen Valkenburg. Efter ind-
kvartering er der middag på hotellet. 

2. dag: Hulerne i Valkenburg
Efter tid til egne oplevelser i Valkenburg, bringer

eftermiddagens udflugt os til de berømtehuler i Valkenburg. 
Under byens slotsruin, som stammer tilbage fra middelalderen, 
ser vi disse underjordiske huler, fyldt med skulpturer, malerier og 
”hemmelige” gemmesteder. Fra slotsruinen er der en fantastisk 
udsigt over området. Til aften middag på hotellet.

3. dag: Maastricht og Open Air koncert
Midt på formiddagen sætter vi kursen mod Maastricht.

Oplev 
André Rieu på 
hjemmebane!

4. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen og sætter

kursen hjemad. Efter ophold ved grænsen kører vi til vores 
opsamlingssteder. En skøn tur med herlige oplevelser er til ende!

Oplevelser i fællesskab

Efter byvandring med rejselederen bliver der et par timer til at 
opleve den skønne by på egen hånd. Vi er tilbage på hotellet 
hen på eftermiddagen, så der er lidt tid til afslapning og 
omklædning. Inden Open Air koncerten er der mulighed for at 
spise middag på en af de mange hyggelige restauranter i 
Maastricht eller med gruppen på en forudbestilt restaurant i 
byen (tilkøb – bestilles sammen med rejsen). André Rieu går på 
scenen kl. 21.00. Efter koncerten kører vi tilbage til hotellet.

Panter Rejser 2019



Afrejse Hjemkomst Pris 
Onsdag 03.07 Lørdag 06.07 2.999,- 

750,-

150,-
200,-

Enkeltværelse 

Udvid din rejseoplevelse 
Tillæg for billet i kat. 2 
2-retters middag 
Buskørsel   til   koncert  t / r

PanterPrisen inkluderer 
Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
 3 overnatninger med morgenbuffet
 2 x middag / buffet på hotellet
 1 x billet kat. 3 til Open Air koncert med André Rieu
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Schaepkens van St. Fijt 4* ligger central i den histo-
riske by Valkenburg, ikke langt fra Maastricht. Hotellet har 
elevator, restaurant og bar samt en hyggelig haveterasse, 
hvor der kan nydes et glas vin eller en øl. Receptionen er 
døgnbemandet, og der  er gratis Wi-Fi. Hotelschaepkens.nl

MUSIKOPLEVELSE

Oplev den kendte og elskede hollandske violinist i sin 
hjemby Maastricht i Holland. 

Sammen med sit Johann Strauss orkester giver han en unik, 
vidunderlig, farverig og munter oplevelse. Det er klassisk musik for 
det brede publikum og de dejlige wienermelodier, uimodståelige 
valse, klassisk musik, operette- og musicalmusik får alle med. 

Vi får helt sikkert en fantastisk festlig aften! Du oplever også 
de berømte huler i Valkenburg fyldt med spændende kunst og 
gemmesteder.

KØR SELV REJSE - 4 DAGE

André Rieu i Maastricht
Open Air koncert

1. dag: Afrejse
Ankomst til hotellet i Valkenburg efter kl. 15.00. 

Middag på hotellet kl. 19.00.

2. dag: Hulerne i Valkenburg
Brug formiddagen på at opleve Valkenburg, og 

eftermiddagen til at se de berømtehuler i Valkenburg. Under 
byens slotsruin, som stammer tilbage fra middelalderen, ser du 
disse underjordiske huler, fyldt med skulpturer, malerier og 
”hemmelige” gemmesteder. Fra slotsruinen er der en fantastisk 
udsigt over området. Til aften middag på hotellet.

3. dag: Maastricht og Open Air koncert
Udflugt til Maastricht. Gå på opdagelse i den skønne

KØR 
SELV

4. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden forlades hotellet senest kl. 11.

God tur hjem!

Oplevelser i fællesskab

by, hvor koncerten afholdes om aftenen. Efter dagens 
oplevelser kan du vælge enten at blive i byen indtil koncerten, 
eller køre tilbage til hotellet, hvor der er tid til afslapning og 
omklædning. Der er mulighed for at tage med bussen ind til 
koncerten om aftenen (tilkøb - bestilles sammen med rejsen). 
Inden Open Air koncerten er der mulighed for at spise middag 
på en af de mange hyggelige restauranter i Maastricht eller med 
gruppen på en forudbestilt restaurant i byen (tilkøb – bestilles 
sammen med rejsen). André Rieu går på scenen kl. 21.00. Efter 
koncerten kører vi tilbage til hotellet.

Panter Rejser 2019

FORSLAG TIL PROGRAM

Ekskl. omkostninger til egen transport.

100,-
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