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RABAT 
100,- TIL DE 

HURTIGE

Schlager i Hamborg
Storslået koncert med schlagermusik

En perlerække af de mest populære tyske og østrigske schlagerstjerner optræder til Schlager 
koncert i Hamborg. Oplev Howard Carpendale, Vanessa Mai, Münchener Freiheit, Mickie 
Krause, Kerstin Ott og Mitch Keller. 
Hamborg er Tysklands næststørste by med over 1,6 mio. indbyggere. Her er alt, hvad et 
nysgerrigt rejsehjerte kan begære. Her er nærmiljø, indkøbscentre, havneliv, internationale 
shows, listige beværtninger, forlystelsesgader i Skt. Pauli og meget andet. Hamborg er Europas 
næststørste havneby, og en tur i det over 70 kvadratkilometer store havneområde er noget 
ganske specielt, og et must, når man besøger byen. Hamburg sover aldrig - og så ligger den 
kun to timers kørsel fra den dansk-tyske grænse.

MUSIKREJSE – 3 DAGE

DAGSPROGRAM

1. dag: Afsted til Hamborg og byrundtur
Turen går gennem Slesvig-Holstein til den gamle 
østtyske grænsepost Gudow. Først på eftermiddagen 
når vi Hamborg, hvor der vil være en byrundtur, 
indtil vi kører til vores hotel Tryp by Wyndham i Bad 
Bramstedt, der ligger 40 km fra Hamborg. Om aftenen 
mødes vi til middag på hotellet. 

2. dag: Bad Bramstedt, Hamborg og Schlager 
koncert
Efter morgenbuffeten er der tid til at benytte hotellets 
faciliteter eller til at gå en dejlig tur ind i byen Bad 
Bramstedt. Omkring middag kører vi med bussen 
til Hamborg, hvor der er tid på egen hånd, inden 
vi mødes og følges ad til koncerten. Her skal vi 
høre Howard Carpendale, Vanessa Mai, Münchener 
Freiheit, Mickie Krause, Kerstin Ott og Mitch Keller. 
Efter en storslået Schlager parade venter bussen på at 
køre os tilbage til hotellet. 

3. 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.

I Tyskland benyttes Euro.

•  Byrundtur i Hamburg
•  Det populære Fischmarkt
•  Hagenbeck Tierpark – byens grønne oase

PANTER REJSER ANBEFALER

DIVERSE

Afrejse  Hjemkomst                  Pris  Rute
Fredag 29.03 Søndag 31.03                2.499,-            D / 2

Evt. tillæg
Enkeltværelse                                             300,-
Billet i bedste kategori                                     150,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 2 overnatninger med morgenmad
• 1 x middag / buffet på 1. dag
• Byrundtur i Hamborg
• 1 x billet til Die Schlagernacht des Jahres koncert
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Tryp by Wyndham 4* i Bad Bramstedt ligger 40 km nord for 
Hamburg i skønne grønne omgivelser og er et godt 4-stjernet 
hotel. Hotellet råder over restaurant, hyggelig bar, og byder 
på gode fritids- og wellness-services: Kegle- og bowlingbaner, 
billardbord,	svømmehal,	whirlpool	og	fitness-center.	Samtlige	
værelser har bad/toilet, føntørrer, TV og telefon.


