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André Rieu, de ‘Koning van de Wals’ is, samen met zijn 
Johann Strauss Orkest, terug in Maastricht. Geniet van 
dit indrukwekkende zomeravondconcert op het meest 
romantische plein van Nederland: het Vrijthof in Maastricht! 
Geniet van de heerlijke melodieën, van klassieke muziek tot 
meeslepende walsen. Het belooft wederom een onvergetelijke 
avond te worden vol komische en ontroerende momenten. 
Maar vooral ook: heel veel romantiek!

1e Dag: Twente – Maastricht - Heerlen
Vanaf Twente rijden we rechtstreeks naar ons hotel in Heerlen 
voor de check-in. Aansluitend begeven we ons naar de geliefde 
Limburgse hoofdstad waar u royaal de tijd heeft om het sfeervolle 
centrum van Maastricht te verkennen. De oude binnenstad vormt 
een fantastisch decor met historische panden, terrassen vol 
gezelligheid en romantische straatjes en pleinen. De stad kent 
prachtige winkels op het gebied van mode, accessoires en design. 
Culinair gezien is er van alles te beleven, want zo’n beetje elke 
keuken is wel vertegenwoordigd. De poorten van het Vrijthof gaan 
om 18.30 uur open. Om circa 20.00 uur verzorgt de Koninklijke 
Harmonie Sainte Cécile Eijsden straatoptredens met feestelijke 
marsmuziek. Het Vrijthofconcert begint om 21.00 uur. Ervaar de 
geweldige optredens van André Rieu en zijn Johann Strauss orkest, 
van alle solisten en bijzondere gastoptredens! Feest mee en geniet 
van de meeslepende walsen, klassieke muziek en operette en 
musical melodieën… een avond om niet te vergeten. Na afloop van 
het concert rijden we naar het Van der Valk Hotel in Heerlen voor 
de overnachting.

2e Dag: Heerlen - Nijmegen - Twente
Na een goede nachtrust en een zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
verlaten we Heerlen en rijden naar Nijmegen. Na een vrije pauze in 
het centrum van deze bruisende Gelderse stad rijden we terug naar 
de opstapplaatsen in de regio Twente.

De vertrekdatum van deze 2 daagse reis André Rieu op het 
Vrijthof Maastricht is:
vr. 14/07/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 355,- p.p.
(1-persoonskamer niet beschikbaar voor deze reis)

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste 
pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Zitplaats rang 1 Vrijthofconcert André Rieu op vrijdag 14 juli 2023
• Overnachting in een comfort kamer in Van der Valk Hotel Heerlen
• Uitstekend verzorgd ontbijtbuffet in uw hotel
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

André Rieu op het 
Vrijthof in Maastricht

2
DAGEN

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/concertbelevenis-
andre-rieu-maastricht

Uw hotel:  Het 4* Van der Valk Hotel Heerlen ligt op slechts 800m 
van het 14e-eeuwse kasteel en landgoed Terworm. De comfort 
2-persoonskamers hebben een eigen badkamer en het hotel 
beschikt over gratis WiFi. In het restaurant kunt u genieten van een 
uitgebreid ontbijtbuffet. Beoordeling Booking.com: Erg goed 8.5. 
Internet: www.hotelheerlen.nl.


