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6 Musiksensommer i Ellmau

Velkommen til 4 dage med god musik i de 
østrigske alper, tusindvis af musikinter-
esserede møder op for at høre deres idoler, 
som hver dag optræder med deres hits inden 
for folke- og schlagermusikken. Vi skal opleve 
Semino Rossi, die Amigos, Marc Picher, die 
Zillertaler, Belsy und Florian, Sigrid und 
Marina, Oesch’s die Dritten og ikke mindst 
Hansi Hinterseer. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG OG 2. DAG 
Morgenkomplet i Hedensted og indkøbspause 
ved Otto Duborg. Frokost i Neumünster og 
ankomst først på aftenen til Leipzig. Næste 
dag får vi frokost ved Nürnberg, før vi pas-
serer grænsen til Østrig ved Kufstein. Sidst 
på eftermiddagen kommer vi til Kirchberg. 
Efter aftensmaden i Kirchberg er der velkomst 
i festteltet i Ellmau ved borgmesteren. Vi har 
reserveret samlede pladser i festteltet alle 
dagene. Aftenens højdepunkt er en opvisning 
af  traditionelle tyroler- og folkedanse, som vil 
begejstre os alle.

 3. DAG
Vi kører til Wattens hvor vi besøger Swarovskis 
underjordiske krystalverden, der betragtes 
som Østrigs svar på Georg Jensen. Der vil 
blive mulighed for indkøb af  det berømte 
Swarovski-krystal. Om aftenen er der un-
derholdning med Oesch’s die Dritten, Marc 
Pichler og Semino Rossi. 

 4. DAG 
Vi kører med skinnebanen op på bjerget 
Hartkaiser, og fra toppen får vi mulighed for 
en betagende udsigt til Kitzbüheler Horn og 
Hahnenkamm. Der spilles op til dans, og man 

er velkommen til at danse med. Der bliver mu-
lighed for en smuk vandretur ned ad bjerget 
i følgeskab med en lokal guide. Om aftenen 
er der stjerne optakt i festteltet i Ellmau og vi 
bliver underholdt af  Sigrid und Marina og die 
Amigos.

 5. DAG
Vi besøger det lokale, traditionelle marked i 
Ellmau, hvor der kan købes specialiteter fra 
hele regionen, både madvarer og lokalt kunst-
håndværk. Efter aftensmaden venter der en 
fornøjelig gallaaften med die Zillertaller, Belsy 
und Florian og turens højdepunkt – Hansi 
Hinterseer.

 6. DAG
Vi kører gennem Inndalen til Rattenberg, som er 
kendt for sine krystalsliberier, og vi fortsætter 
gennem den smukke Zillerdal og op over Gerlos-
passet, forbi Gerlos Stausee til de imponerende 
Krimmlervandfald. Disse vandfald er 300 meter 
høje og fordelt over tre fald. Fra vandfaldene 
skal vi på en smuk tur op over Pass Thurn og 
forbi Kitzbühel. www.gerlosstrasse.at

 7. DAG OG 8. DAG
På hjemrejsen spiser vi frokost ved Bamberg, 
inden vi fortsætter til overnatning ved Hanno-
ver. På turens sidste dag er der indkøbspause 
ved Otto Duborg, og der spises frokostbuffet i 
Rødekro.

MUSIKSENSOMMER I ELLMAU - tyROL   8 dage

Hansi Hinterseer, Semino Rossi m.fl. i Tyrol

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO  HOTEL RUTE  PRIS
23.  september BEC  4     B 5.995
23.  september RÖS  4     B 5.995

Tillæg for enkeltværelse 640
Rabat til 3. og 4. person på 1 værelse 360

INKLUDERET I PRISEN:
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger i Tyskland
ü 5 overnatninger i Kirchberg
ü 7 x morgenmad
ü 7 x aftensmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 4 x entré festtelt i Ellmau
ü Entré til Swarowski
ü Kørsel med Hartkaiserbahn.
ü Alle nævnte udflugter ekskl. øvrige entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

HOTEL
Hotel Bechlwirt (BEC)
Dorfplatz 5, A-6365 Kirchberg/Tirol. 
Tlf. +43 05357 2205. www.hotel-bechlwirt.at
Hotel Bechlwirt ligger centralt i Kirchberg og
råder over restaurant, krostue og spisesal.
Værelserne har bad, toilet og tv og ligger en-
ten på selve hotellet, og her er der elevator, 
eller i et appartementhus tæt ved hotellet. 
Forplejningen er god med buffet om mor-
genen og 3-retters valgmenu om aftenen.

Hotel Rösslwirt (RÖS)
Lendstrasse 2, A-6365 Kirchberg/Tirol. 
Tlf. +43 53572262 
www.roesslwirt-kirchberg.at
Se beskrivelse på: www.nilles.as/ellmau

SE MERE:  www.nilles.as/ellmau

Musik-
festival i 

Tyrol



2 Schlager-Starparade i Oberhausen

8 timers schlager-musik når det er bedst og 
en af de største schlager-festivals i Europa. 
WDR 4 præsenterer live fra scenen spekta-
kulære navne, lige fra Nik P., Olaf, Beatrice 
Egli, Fantasy, Anna Maria Zimmermann, An-
dreas Gabalier, Mickey Krause, Roland Kaiser, 
Michael Hirte, Matthias Reim, Michelle, G.G. 
Anderson til ikke mindst Semino Rossi og 
Andrea Berg. Aftenens musik spænder fra det 
sørgmodige til det mere pop/rockede, og fra 
traditionel til moderne musik. De optrædende 
medbringer selvfølgelig deres største hits. 
Der er lagt op til en forrygende aften med et 
festfyrværkeri af god schlagermusik, alt sam-
men styret af moderator Stefan Verhasselt. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG   01.11.2014
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neu-
münster og ankomst til Oberhausen først på 
aftenen.

 2. DAG   02.11.2014
Vi starter dagen med en lille byrundtur i 
Oberhausen. Vi kører til hotellet for omklæd-
ning, inden vi kører til König-Pilsener-Arena i 
Oberhausen. Koncerten starter kl. 13.00 og så 
kan vi se frem til ca. 8 timers Schlager-fest i 

selskab med en bred vifte af  tyske kunstnere. 
Vi har reserveret biletter i den bedste kategori 
med perfekt udsyn til scenen og desuden er 
der store tv skærme der giver nærbilleder af  
kunstnerne.  I arenaen er der også et stort 
udvalg af  drikkevare- og madboder, som vi 
kan forsyne os ved, alt efter behov. Efter kon-

certen kører bussen os retur til hotellet og vi 
kan nyde en kop kaffe med en sandwich som 
afslutning på en god dag.

 3. DAG   03.11.2014
Indkøbspause ved Otto Duborg og tidlig aften-
buffet i Rødekro.

SCHLAGER-STARPARADE I OBERHAUSEN   3 dage

Andrea Berg, Semino Rossi m.fl. i Oberhausen

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO RUTE  PRIS
1. november 3 F  2.895

Tillæg for enkeltværelse 300

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger 
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x morgenmad
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 1 x aftensmad i Oberhausen
ü 1 x natmad (kaffe/sandwich) 
ü 1 x koncertbillet til WDR 4 Schlager 
 Starparade
ü Alle nævnte udflugter ekskl. øvrige entréer 
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

HOTEL
Hotel Residenz Oberhausen
Hermann-Albertz Strasse 69, D-46045 
Oberhausen.
Tlf. +49 208 82080.  
www.residenz-oberhausen.de
Hotel Residenz Oberhausen er et dejligt 
hotel, beliggende kun 200 m fra Altmarkt 
(centrum) i Oberhausen. Hotellet råder over 
restaurant, bar og elevator. Værelserne er 
store, pæne og er indrettet med bad, toilet, 
minibar og tv. Forplejningen er god og består 
af  buffet både om morgenen og om aftenen.

SE MERE: www.nilles.as/oberhausen
 www.schlagerstarparade.de

Billet 
i bedste 
kategori



3Schlagernacht i Berlin

En hel aftens schlagermusik når det er bedst 
og tillige i en af Europas metropoler - Berlin. 
Live fra scenen præsenteres spektakulære 
navne, lige fra Nik P., Olaf, Beatrice Egli, 
Fantasy, Anna Maria Zimmermann, Andreas 
Gabalier, Roland Kaiser, Andy Borg, Matthias 
Reim, Michelle til ikke mindst Semino Rossi 
og Andrea Berg. Aftenens musik spænder fra 
det sørgmodige til det mere pop/rockede, og 
fra traditionel til moderne musik. De optræ-
dende medbringer selvfølgelig deres største 
hits. Der er lagt op til en forrygende aften 
med et festfyrværkeri af god schlagermusik. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG   21.11.2014
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i 
Neumünster og ankomst til Berlin først på 
aftenen. Aftenbuffet på hotellet.

 2. DAG   22.11.2014
På en spændende byrundtur i Berlin får vi 
et godt overblik over byens mange sevær-
digheder og dramatiske historie. Vi starter 
med at køre forbi East Side Gallery, der er den 
længste bevarede del af  muren. Derfra videre 
til Tempelhof-lufthavnen og så tilbage ad den 
gamle pragtgade Unter den Linden. Vi kører 
omkring Gendarmenmarkt og videre frem 
til den tidligere grænseovergang Checkpoint 
Charlie og ser hvordan fremtidens arkitektur 
har rejst sig i det gamle ingenmandsland ved 
Potzdamer Platz. Herefter holder vi en pause 
ved Holocaustmindesmærket og spadserer 

en tur gennem Brandenburger Tor. Vi kører 
forbi Rigsdagen og videre til Siegessäule, 
Gedächtniskirche og sommerslottet Charlot-
tenburg. Derfra går turen til Alexander Platz, 
hvor der bliver mulighed for at spise frokost. 
Kl. 17.15 kører vi til O2-World. Koncerten 
starter kl. 18.00, og så kan vi se frem til godt 
5 timers Schlagernacht-fest i selskab med en 
bred vifte af  tyske kunstnere. Vi har reserveret 
billetter i den bedste kategori med perfekt 
udsyn til scenen, og desuden er der store TV-
skærme, der viser nærbilleder af  kunstnerne. 
Der er mulighed for at købe mad og drikke 
i de mange boder i hallen. Efter koncerten 
kører vi tilbage til hotellet.

 3. DAG   23.11.2014
Efter at have nydt den store morgenbuffet 
forlader vi Berlin midt på formiddagen. Tidlig 
aftenbuffet i Rødekro.

SCHLAGERNACHT I BERLIN   3 dage

Berlin byder på storslået kultur og schlagermusik

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO RUTE  PRIS
21. november 4 F  2.675

Tillæg for enkeltværelse 380

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 2 overnatninger 
ü 2 x morgenmad
ü 1 x aftenbuffet i Berlin
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokost (udrejse)
ü 1 x aftenbuffet (hjemrejse)
ü 1 x koncertbillet til Schlagernacht
ü Alle nævnte udflugter ekskl. øvrige entréer 
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

HOTEL
Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz, D-10178 Berlin
Tlf. +49 30 23890, www.parkinn.de
Et flot 4-stjernet hotel med byens bedste
beliggenhed midt på Alexanderplatz. Her 
bor du i centrum af  det historiske Berlin og i 
umiddelbar nærhed af  pragtgaden Unter den 
Linden. Værelserne er pæne og velindret-
tede med bl.a. fladskærms-TV og minibar. 
Fra de fleste værelser er der en imponerende 
udsigt over byen. Righoldig morgenbuffet og 
aftenbuffet (1. dag) er inkluderet.

SE MERE: 
www.nilles.as/schlagernacht-berlin
www.schlagerstarparade.de

4 stjernet 
hotel på 

Alexanderplatz
i Berlin



4 Schlager-Starparade i Frankfurt & julemarked i Rüdesheim

7 timers Schlager-Starparade i Frankfurt når 
det er bedst og Nationernes julemarked i vin-
byen Rüdesheim. HR4 Schlager Starparade 
præsenterer live fra scenen spektakulære 
navne, lige fra Nik P., Olaf, Beatrice Egli, 
Fantasy, Anna Maria Zimmermann, Andreas 
Gabalier, Roland Kaiser, Andy Borg, Matthias 
Reim, Michelle og Nino de Angelo til ikke 
mindst Semino Rossi.  De optrædende med-
bringer selvfølgelig deres største hits. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG   29.11.2014
Morgenkomplet i Hedensted, frokost syd for 
Hamburg og ankomst til Rüdesheim først på 
aftenen.

 2. DAG   30.11.2014
Vi starter med en byrundtur i Rüdesheim. Vi 
ser på byen og får mulighed for at opleve det 

store julemarked. Julemarkedet består af  
120 boder, som repræsenterer alle nationer. 
Boderne er spredt over hele byen, så det giver 
en fantastisk julestemning. Tid på egen hånd 
til at handle lidt i boderne. Efter frokost kører 
vi til Festhalle i Frankfurt. Koncerten starter 
kl. 14.00, og vi kan se frem til ca. 7 timers 
schlager-musik i selskab med en bred vifte af  
tyske kunstnere. Vi har reserveret billetter i 
den bedste kategori. Store tv-skærme sørger 
for, at alle kan se, hvad der foregår på scenen. 
Der er rig mulighed for at købe mad og drikke 
i de mange boder i hallen. Efter koncerten 
kører bussen os retur til Rüdesheim, hvor vi 
får en sandwich og kaffe/te.

 3. DAG   01.12.2014
Vi kører langs Rhinen på den allerflotteste 
strækning til Loreley klippen, hvorfra der er 
en flot udsigt over Rhinen og Rhindalen og 
vi fortsætter til Niederwald Denkmal for at 
opleve det store monument. Herfra er der en 

enestående udsigt over Rhinen og Rüdesheim, 
og der bliver mulighed for at tage svævebanen 
til Rüdesheim. Vi skal nyde den juleudsmykke-
de by, Rüdesheim og måske prøve at smage 
et glas tysk glühwein hos de lokale vinprodu-
center. Byen er overalt smukt pyntet med lys, 
gran og alt, hvad der hører julen til, og man vil 
straks føle den dejlige julestemning. Julemar-
kedet er kendt som nationernes julemarked, 
da der overalt i byen er boder, som repræsen-
terer forskellige steder af  verden. Her er der 
rig lejlighed til at få købt julegaver og julepynt. 
For interesserede kan der arrangeres et besøg 
i Sigfrieds Musikkabinet.

 4. DAG   02.12.2014
Tidlig morgenmad og sidst på eftermiddagen 
middagsbuffet i Rødekro.

SCHLAGER-STARPARADE I fRANkfURT & RÜDESHEIM   4 dage

Schlagermusik & julemarked i Rüdesheim

1. klasses 
hotel midt i 

Rüdesheim ved 
julemarkedet



5Schlager-Starparade i Frankfurt & julemarked i Rüdesheim

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO RUTE  PRIS
29. november 2 F  3.345

Tillæg for enkeltværelse 380
Rabat til 3. person på 1 værelse          120

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

SE MERE:  
www.schlagerstarparade.de
www.nilles.as/starparade

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Rüdesheim
ü 3 x morgenmad
ü 2 x aftensmad i Rüdesheim
ü 1 x sandwich og kaffe/te
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokost (udrejse)
ü 1 x middagsbuffet (hjemrejse)
ü 1 x koncertbillet til Schlager-Starparade
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
ü Dansk rejseleder

HOTEL
Hotel Felsenkeller
Oberstrasse 39-41, 
D-65385 Rüdesheim am Rhein. 
Tlf. +49 6722 94250. 
www.felsenkeller-ruedesheim.de
Hotel Felsenkeller ligger centralt i Rüdesheim 
ved svævebanen op til Niederwald Denkmal 
og tæt ved Drosselgasse. Værelserne er fine 
med bad, toilet, telefon og tv. Hotellet har 
elevator fra 1. sal. Forplejningen er god. Om 
morgenen er der buffet, og om aftenen ser-
veres der en 3-retters menu.



6 Andre Rieu i Hamburg

André Rieu og hans Johann Strauss Orkester 
rejser verden rundt og besøger Hamburg i feb-
ruar 2015. André Rieu startede sin karriere i 
Wien, hvor hans spillede med et salon-orkester, 
og han blev hurtigt grebet af valsens rytme. 
Efterfølgende har han gennem tiderne høstet 
både guld- og platinplader over hele verden. I 
dag ønsker André Rieu at gøre den klassiske 
musik tilgængelig for alle via sin musik, - først 
og fremmest med de fantastiske valsetoner, 
men også populære musicalmelodier er på 
programmet. Der er lagt op til et farverigt 
show, når den berømte violinist folder sig ud.

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG  07.02.2015
Brunch i Hedensted. Indkøbspause ved 
Duborg. Ankomst midt på eftermiddagen til 
hotellet. Vi spiser tidlig aftensmad på hotellet. 
Efter middagen kører vi til O2 World Hamburg 
og oplever dagens højdepunkt kl. 20.00 – An-
dre Rieu. Vi har reserveret billetter i kategori 
1, så der er lagt op til en festlig og fornøjelig 
aften. Efter koncerten kører bussen os tilbage 
til hotellet, hvor vi skal nyde lidt natmad.

 2. DAG  08.02.2015
Efter morgenbuffeten kører vi mod vest til 
Heide, Tönning og St. Peter-Ording og ser 
Eidersperrverk og har et kort ophold i 
Friedrichstadt. Frokostbuffet i Røde Kro.

ANDRE RIEU I HAMBURG   2 dage

Fantastisk valserytmer og populære musicalmelodier

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO HOTEL RUTE  PRIS
7. februar 2015 TBB 5   D  2.095
7. februar 2015 BWP 5   D  2.095

Tillæg for enkeltværelse 125
Rabat til 3. person på 1 værelse 120

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 1 overnatning i Neumünster eller
 Bad Bramstedt
ü 1 x morgenmad
ü 1 x aftensmad  
ü 1 x brunch (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü 1 x natmad med kaffe (efter koncerten)
ü 1 x koncertbillet i kategori 1
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

SE MERE: 
www.nilles.as/andre-rieu

HOTELLER
TRYP by Wyndham Bad Bramstedt Hotel 
(TBB) 
Am Köhlerhof  4, D-24576 Bad Bramstedt. 
Tlf. +49 4192 50 50. 
www.trypbadbramstedt.com
Tryp by Wyndham Bad Bramstedt Hotel er et 
moderne og hyggeligt hotel, roligt beliggen-
de i et grønt område tæt ved centrum af  Bad 
Bramstedt. Værelserne er udstyret med bad, 
toilet, telefon og tv, størstedelen med balkon. 
Hotellet råder over elevator, restaurant, 
bistro, kegle- og bowlingbaner og indendørs 
svømmebassin. Forplejningen er god med 
buffet både morgen og aften.

BEST WESTERN Hotel Prisma (BWP)
Max Johannsen Brücke 1, 
D-24537 Neumünster. Tlf. +49 43 219040. 
www.hotel-prisma.bestwestern.de
Best Western Hotel Prisma er et moderne 
hotel beliggende i Neumünster. Værelserne 
er pæne og indrettet med bad, toilet, telefon 
og tv. Hotellet råder over elevator, restaurant 
og bar. Forplejningen er god med buffet både 
morgen og aften.

Violin i 
verdens-
klasse



Mireille Mathieu i Hamburg 7

Den lille franske sangerinde med den store 
stemme, kan opleves på denne rejse til 
Hamburg. Mireille Mathieu er født i Avignon, 
Frankrig og evnen til at synge har hun ”arvet” 
af sin far, der var kirkegårdsstenhugger, men 
drømte om at blive en feteret tenor. Tidligt i 
livet underholdt hun familien og skolekam-
merater med ’La vie en Rose’ – og da hun ef-
terfølgende vandt en talentkonkurrence, blev 
hun kendt i hele Frankrig. I dag er hun blevet 
en af verdens bedst sælgende sangerinder 
med over 150 millioner solgte eksemplarer. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG  16.03.2015
Brunch i Hedensted. Indkøbspause ved Duborg. 
Ankomst midt på eftermiddagen til hotellet. 
Vi spiser tidlig aftensmad på hotellet. Efter 
middagen kører vi til CCH (Congress Centrum 
Hamburg) og oplever dagens højdepunkt kl. 
20.00 – Mireille Mathieu. Vi har reserveret billet-
ter i kategori 1, så der er lagt op til en festlig og 
fornøjelig aften. Efter koncerten kører bussen os 
tilbage til hotellet, hvor vi skal nyde lidt natmad.

 2. DAG  17.03.2015
Efter morgenbuffeten kører vi mod vest til 
Heide, Tönning og St. Peter-Ording og ser Ei-
dersperrverk og har et kort ophold i Friedrich-
stadt. Frokostbuffet i Røde Kro.

MIREILLE MATHIEU I HAMBURG   2 dage

Stemmen bag udødelige ”La vie en Rose”

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO  RUTE  PRIS
16. marts 2015  5   D  2.145

Tillæg for enkeltværelse 125
Rabat til 3. person på 1 værelse 120

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 1 overnatning i Neumünster
ü 1 x morgenmad
ü 1 x aftensmad  
ü 1 x brunch (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü 1 x natmad med kaffe (efter koncerten)
ü 1 x koncertbillet i kategori 1
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

HOTEL
BEST WESTERN Hotel Prisma 
Max Johannsen Brücke 1, 
D-24537 Neumünster 
Tlf. +49 43 219040. 
www.hotel-prisma.bestwestern.de
Best Western Hotel Prisma er et moderne 
hotel beliggende i Neumünster. Værelserne 
er pæne og indrettet med bad, toilet, telefon 
og tv. Hotellet råder over elevator, restaurant 
og bar. Forplejningen er god med buffet både 
morgen og aften.

SE MERE: 
www.nilles.as/mireille-mathieu

Den
franske

sanglærke



Den tyske sangstjerne med den store 
stemme er et fænomen! Så kort og godt kan 
det siges. Hendes efterårsturne i 2014 var 
udsolgt på rekordtid, og derfor tilbydes der 
nu endnu en mulighed for at opleve hendes 
sceneoptræden, hendes kreativitet og ikke 
mindst hendes fantastiske, karakterfulde 
stemme. At hun også er sympatisk og har et 
godt udseende er jo heller ikke ufordelagtigt. 
I 2015 tager Helene Fischer igen på stor 
stadion-turné. Turnéen er selvfølgelig bygget 
op over hendes seneste album, - Farben-
spiel - fyldt med nye sange samt gode kendte 

melodier, men også med overraskelser, som 
gør en Helene Fischer-koncert til det helt 
uforglemmelige…

REJSEBESKRIVELSE

 1. DAG  05.06.2015
Brunch i Hedensted. Indkøbspause ved 
Duborg. Ankomst midt på eftermiddagen til 
hotellet. Vi spiser tidlig aftensmad på hotellet. 
Efter middagen kører vi til Imtech Arena og 
oplever dagens højdepunkt kl. 19.30 – Helene 

Fischer. Bemærk – påklædning til udendørs 
koncert under delvist overdækket stadionan-
læg. Vi har reserveret billetter i kategori 1, så 
der er lagt op til en festlig og fornøjelig aften. 
Efter koncerten kører bussen os tilbage til 
hotellet, hvor vi skal nyde et par sandwich og 
kaffe.

 2. DAG  06.06.2015
Efter morgenbuffeten kører vi mod vest til 
Heide, Tönning og St. Peter-Ording og ser Ei-
dersperrverk og har et kort ophold i Friedrich-
stadt. Frokostbuffet i Røde Kro.

HELENE fISCHER I HAMBURG   2 dage

Den tyske sangstjerne med den store stemme

DATO OG PRIS
AFREJSEDATO HOTEL RUTE  PRIS
5. juni 2015 TBB 5 D 2.065
5. juni 2015 IHA 5 D 2.095

Tillæg for enkeltværelse (TBB) 140
Tillæg for enkeltværelse (IHA) 200
Rabat til 3. person på 1 værelse 150

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 1 overnatning i Bad Bramstedt/Hamburg
ü 1 x morgenmad
ü 1 x aftensmad  
ü 1 x brunch (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü 1 x natmad med kaffe (efter koncerten)
ü 1 x koncertbillet i kategori 1
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VALUTA: Euro.

SE MERE: 
www.nilles.as/helene-fischer-hamburg-2015

HOTELLER
TRYP by Wyndham Bad Bramstedt Hotel (TBB) 
Am Köhlerhof  4, D-24576 Bad Bramstedt. 
Tlf. +49 4192 50 50. 
www.trypbadbramstedt.com
Tryp by Wyndham Bad Bramstedt Hotel er et 
moderne og hyggeligt hotel, roligt beliggen-
de i et grønt område tæt ved centrum af  Bad 
Bramstedt. Værelserne er udstyret med bad, 
toilet, telefon og tv, størstedelen med balkon. 
Hotellet råder over elevator, restaurant, 
bistro, kegle- og bowlingbaner og indendørs 
svømmebassin. Forplejningen er god med 
buffet både morgen og aften.

IBIS Hotel Hamburg Airport (IHA), 
Alsterkrugchaussee 445, D-22335 Hamburg 
Tlf. +49 40 219 890. www.ibishotel.com
Ibis Hotel Hamburg Airport er beliggende 
nordøst for Hamburgs centrum, i forstaden 
Fuhlsbüttel. Alle værelser er med bad og toi-
let samt radio og tv. Hotellets værelser blev i 
2011 renoveret, hvorefter de nu er indrettet 
med fladskærms-TV samt nyere senge og 
madrasser. På hotellet findes restaurant og 
snack-bar. Forplejningen er god med en rig-
holdig buffet om aftenen og om morgenen.

Tysklands 
ukronede 
schlager-
dronning


