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André Rieu
in Keulen

De koning van de wals, weet het publiek al ruim twintig jaar te
imponeren met zijn muziek. In november is André Rieu, samen
met zijn Johann Strauss Orkest te gast in Keulen. Feest mee en
geniet van de meeslepende walsen, klassieke muziek, operette
en musical… een avond om niet te vergeten. Kom zelf kijken
waarom André Rieu al een aantal jaren een van de populairste
live acts ter wereld is! Tevens heeft u tijdens deze reis de
mogelijkheid om de kerstmarkten in Keulen en Düsseldorf te
bezoeken.
1e Dag: Twente - Keulen
Vanuit de regio Twente rijden we vrijdagmorgen rechtstreeks naar
het centrum van Keulen. Na aankomst rond het middaguur kunt u
enige tijd op eigen gelegenheid doorbrengen. Bijvoorbeeld op één
van de kerstmarkten in het centrum van de geliefde Duitse stad. Aan
het begin van de avond rijden we naar de Lanxess Arena waar we
het concert van André Rieu en het Johann Strauss Orkest bijwonen.
Deze muzikale belevenis is verpakt in een wervelende show met
humor, emotie en een vleugje romantiek. Ervaar zelf waarom André
Rieu al vele jaren één van de populairste live acts ter wereld is. Na
afloop van het concert rijden we rechtstreeks naar het hotel.
2e Dag: Keulen – Düsseldorf - Twente
Na een heerlijk ontbijtbuffet vertrekken we naar kerststad
Düsseldorf. Na aankomst in het gezellige centrum van Düsseldorf
kunt u de middag op eigen gelegenheid op één van de gezellige
kerstmarkten doorbrengen. Deze bruisende metropool is de
rijkste stad van Duitsland. Chique boutiques aan de Königsallee,
exclusieve winkelgalerijen, elegante restaurants en cultureel genot
komen samen. De Kerstmarkt Düsseldorf is bijzonder en een ware
belevenis voor de bezoeker. Düsseldorf wordt beschouwd als de
kersthoofdstad van Duitsland. Alle straten, bomen en huizen zijn
dan verlicht. Kerst in Düsseldorf in een notendop: In de stad hangt
een super sfeer dankzij honderden kraampjes met leuke kerstwaar,
warme glühwein, warme wafels en uiteraard de gratis grote ijsbaan
bij het Schauspielhaus. Om 17.00 uur verlaten we Düsseldorf en
keren terug naar Twente.
Uw hotel: Het uitstekende 4-sterrenhotel Courtyard by Marriott
Cologne bevindt zich op slechts 900 meter van de Dom van Keulen,
in het hart van de levendige metropool Keulen. De moderne en
rookvrije kamers beschikken over een badkamer, airconditioning,
televisie en gratis WiFi. Het hotel beschikt over een gezellige bar en
restaurant waar u op zaterdagmorgen kunt genieten van een goed
verzorgd ontbijtbuffet. Beoordeling Booking.com: Erg goed 8.4.
Internet: www.marriott.com/hotels/travel/cgncy-courtyard-cologne
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De vertrekdatum van de 2 daagse reis André Rieu in
Keulen is:
vr. 26/11/21
Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer		
Toeslag 1-persoonskamer			

€    2 45,- p.p.
€     41,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering zie pagina 97
De reissom is inclusief:
• 1 Overnachting in het 4-sterren Courtyard by Marriott
Cologne inclusief goed verzorgd ontbijtbuffet op zaterdag
• Zitplaats rang 1 tijdens het concert in de Lanxess Arena
• Vrije dag in het centrum van Düsseldorf
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een
ervaren chauffeur/reisleider
Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, reis- en annuleringsverzekering
Meer André Rieu…
Naast deze reis bieden we ook diverse dagtochten aan naar
concerten van André Rieu, kijkt u voor meer informatie
op onze website. Bovendien vindt u op pagina 31 een
schitterende 7 daagse reis naar het concert in Wenen.
NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van
toepassing.

