STIG ROSSEN JULEKONCERT I SVENDBORG
Rejsefakta
2 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
15. - 16. december 2019
Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

kr. 1.625,00

Enkeltværelsestillæg

kr. 275,00

Prisen inkluderer

Årets julekoncert - en succes hvert år!
Julekoncerten med Stig Rossen
byder igen i år på et bredt repertoire fra ind- og udland, som
bringer publikum gennem nogle
fantastiske timer med de skønneste julesange som f.eks. Glade Jul
og salmen Dejlig er jorden.
REJSEBESKRIVELSE
Dag 1 Efter endt opsamling kører vi
via Storebæltsbroen til Svendborg,
hvor vi bliver indkvarteret på vores
hotel, inden vi skal til den populære
og stemningsfyldte julekoncert med
Stig Rossen i SG Huset. Publikum garanteres den helt rigtige julestemning,
når Stig Rossen fremfører traditionelle
og elskede julesange. Til julekoncerten
er byder Stig Rossen som altid på et

bredt repertoire fra ind- og udland.
Der er mulighed for at tilkøbe et møde
med Stig Rossen samt kaffe og kage.
Efter koncerten kører vi tilbage til
hotellet.
Middag på hotellet bestående af en
traditionel julebuffet.
Dag 2 Efter en stor sydfynskinspireret
morgenbuffet på hotellet tjekker vi
ud, inden der bliver tid på egen hånd
til at gå på opdagelse i den smukke,
gamle by, som er pyntet op til jul efter
alle kunstens regler. Der bliver rig
mulighed for at købe julegaver i byens
mange butikker og spise frokost, inden
turen går hjemad mod Sjælland og
opsamlingsstederne.
Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i
programmet.

•
•
•
•
•
•

Bustransport i 4* turistbus
1 x overnatning
1 x morgenbuffet
1 x middag som traditionel julebuffet
Billet til Stig Rossen Julekoncert
Lovpligtige skatter og afgifter

Valgfrie tillæg
Møde med Stig Rossen
samt kaffe og kage

kr. 60,00

Om hotellet
Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumspladsen 1
5700 Svendborg
Hotellet ligger lige midt i Svendborg
centrum og råder over 135 værelser.
Alle værelser er udstyret med bad,
toilet, telefon, TV og Pay-TV. Desuden
restaurant, bar/cafe samt fitnessrum.
Man kan også spille billard, bordtennis og dart. Der er også en rygelounge
og gratis WiFi.
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