MAASTRICHT 8.-11. JULI 2021
I GODT SELSKAB MED DEJLIGE MENNESKER OG DANSK REJSELEDER
INVITERER VI TIL EN HELT UNIK OG UFORGLEMMELIG KONCERTOPLEVELSE
I EN FANTASTISK BY!
TILMELD DIG DENNE TUR MED OPHOLD PÅ HOTEL WALRAM, HVOR VI
UNDERVEJS, SOM EKSTRA BONUS, HAR INDLAGT SPÆNDENDE VINSMAGNING
AF KVALITETSVINE FRA VINFIRMAET ”WINE N ’FUN”.

PROGRAM:
TORSDAG D. 08-07
Afgang Aarhus kl. 07.00
Der samles op ned gennem Jylland (dette aftales ved bestilling).
Med passende pauser kører vi over Padborg/Hannover videre til Hotel Walram, der ligger i byen
Valkenburg kun 15 km. fra Maastricht.
Måske bliver der tid til en lille aftentur, inden vi skal spise aftensmad på hotellet.

Koncertpladsen i Maastricht – en helt speciel og stemningsfuld oplevelse.

FREDAG D. 09-07
Morgenmad fra kl. 07.00 – 09.00.
Efter morgenmaden tager vi på en lille byrundtur i Valkenburg, der evt. kan sluttes med en tog-rundtur
i Mergelgrotterne. Pris ca. 10 Euro.
Eftermiddagen på egen hånd.
Kl. 17.00 aftensmad på hotellet (3-retters menu).
Kl. 18.30 kører vi mod Maastricht og ankommer i god tid til koncertpladsen for at opleve den helt
specielle stemning.
Koncerten starter kl. 21.00 og varer ca. 2½ time, hvorefter vi kører hjem til hotellet.

LØRDAG D. 10-07
Morgenmad fra kl. 07.00 -10.00
Kl. 10.00 kører vi ind til Maastricht går en lille byrundtur. Resten af dagen på egen hånd.
Vi kører retur til Valkenburg midt på eftermiddagen.
Der findes et utal af hyggelige caféer og restauranter i begge byer.
Frokost og aftensmad på egen hånd/regning.

SØNDAG D. 11-07

Vores Hotel Walram i byen Valkenburg ca. 15 km fra Maastricht.

Morgenmad kl. 07.00.
Kl. 08.00 kører vi hjemad.
Vi er hjemme i DK sidst på dagen.

PRISEN INKLUDERER:
● Bustransport
● Vinsmagning på udrejse dagen
● Fri kaffe og the på hele turen
● 3 x overnatninger på Hotel Walram
● 3 x morgenbuffet
● 2 x aftensmad
● 1 x byrundtur Valkenburg og 1 x byrundtur i Maastricht
● Koncertbillet kat. C3

PRIS: kr. 3.695, - pr. person

I Valkenburg findes utallige cafeer, restauranter og smukke bygninger.

Tillæg for enkeltværelse: kr. 500,00
Depositum: kr. 500,- pr. person - betales ved bestilling
Restbetaling senest d. 01.05.2021 på konto nr. 5382 0000 500 847

Hvis spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på
telefon 42110520.
Bestilling sendes til: iversenbusture@gmail.com

Rejsegaranti nr.2871

Turen køres 4* luksusbus med mulighed for køb af øl og vand undervejs.
Fri kaffe og the på hele turen.

