
Opstapplaatsen: L

3 dagen / 2 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 april 18 € 395

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 52

Dag 1 • België - Ahrweiler - Keulen
In de voormiddag maken we kennis met de Ahrvallei. We 
rijden via Mayschoss naar Ahrweiler, een toeristenplaatsje 
met een oude ommuring. Aansluitend rijden we via Bonn 
naar Keulen.

Dag 2 • Keulen
Vandaag nemen we de tijd om Keulen te leren kennen. 
Met de autocar maken we een rondrit doorheen het Ro-
meinse en middeleeuwse Keulen. Nadien wandelen we 
doorheen de binnenstad langs o.a. de Dom met een in-
drukwekkende gotische architectuur, glasschilderingen 
en kunstwerken. Aansluitend vrije tijd om door de stad te 
kuieren en te winkelen. In de late namiddag gaan we naar 
ons hotel voor het avondmaal. ‘s Avonds genieten we van 
het concert van André Rieu in de Lanxess Arena.

Dag 3 • Keulen - Aken - België
’s Morgens nemen we afscheid van Keulen en rijden we 
naar Aken voor een stadsbezoek. We wandelen langs o.a. 
de vele fonteinen, het historische stadhuis, de Achener 
Dom en het theater. Nadien rijden we terug naar België.

HOTEL 
Ligging: in de omgeving van Keulen
Uitrusting: mooi hotel met restaurant en bar
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
bad of douche, toilet, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden of buffetten

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 3e dag het ontbijtbuffet
 � Inbegrepen: zitplaats categorie 2 tijdens het 
concert van André Rieu
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

ANDRÉ RIEU AKEN - STADHUIS
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Tijdens deze reis mag u zich verheugen op een onvergetelijke avond. U wordt nog een keer overtuigd waarom André Rieu al jaren tot de 
meest geliefde artiesten ter wereld behoord. Dit in combinatie met een bezoek aan Keulen maakt van deze reis een ware belevenis. 

André Rieu in Keulen DUITSLAND  

-10%


