
Vi bor i den smukke middelalderby 
Valkenburg, hvor der stadig findes 
rester af den gamle bymur og by-
portene og ikke mindst de velbeva-
rede ruiner af Valkenburg Slot. 
På rejsen skal vi desuden opleve 
Hollands ældste vingård og på klo-
sterbesøg med ølsmagning. 
Sidst men ikke mindst skal vi op-
leve André Rieu, når han spiller i 
sin fødeby Maastricht på den mest 
romantiske plads i Holland - Vri-
jthof-pladsen. Vi skal nyde stemnin-
gen, når violinisten sammen med 
Johann Strauss Orkesteret, solister 
og særlige gæster leverer en stor-
slået koncert med uimodståelige 
valse, klassisk musik, operetter og 
melodier fra klassiske musicals. 

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1  Efter endt opsamling sejler vi 
med færgen fra Rødby kl. 09.15. Efter 
ankomst til Puttgarden fortsætter vi 
sydpå. Undervejs bliver der holdt pas-
sende pauser og frokostpause, hvor vi 
nyder de af Ørslev medbragte hånd-
madder. Forventet ankomst til vores 
overnatningshotel i Mettmann sidst på 
dagen. Middag på hotellet.

Dag 2  Dagen starter roligt, med tid til 
at spadsere en tur til centrum af byen 
Mettmann eller blot slappe af, da vi 
først forlader hotellet kl. 11.00.  Turen 
går mod Valkenburg, her tager vi en 
byvandring med rejselederen inden vi 
– midt på eftermiddagen - tjekker ind 
på hotellet, hvor vi skal bo de næste 3 
nætter. 
Det er koncertaften, så derfor er der 
tidlig middag kl. 17.00, inden vi kører 
til Maastricht for at overvære uden-    

dørskoncerten med Andrè Rieu på 
Vrijthof pladsen i centrum af 
Maastricht. Koncertbilletterne er i blok 
B2, hvorfra vi kan nyde stemningen til 
aftenens oplevelse. Efter koncerten 
kører bussen os tilbage til hotellet.

Dag 3  Om formiddagen tager vi på ud-
flugt gennem det belgiske landskab til 
et smukt kloster. Stedet blev grundlagt 
1216 af Cistercienser munke. Stedet har 
fungeret som kloster indtil 2001, hvor 
de sidste munke forlod stedet.  Vi får en 
rundvisning i klostret og smager på øl 
- fra klostrets eget bryggeri naturligvis. 
En spadseretur i haven med de forskel-
lige træer i alle aldre er værd at bruge 
lidt tid på. På tilbagevejen til Valken-
burg gør vi et kort ophold ved minde-
stedet for faldne amerikanske soldater. 
Vi er tilbage i Valkenburg ved 14-tiden 
og eftermiddagen er til fri disposition. 
Valkenburg, som også kaldes for Mer-
gelbyen, da der siden romertiden har 

Andrè Rieu - Mesteren på hjemmebane

AFSLUTNINGSKONCERT I MAASTRICHT

Blok 
B2
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Billetter med 
god placering på 
Vritjhof Pladsen.



Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

været udvundet mergel fra under-
grunden, hvilket har skabt et stort net 
af gange og grotter under byen. 
Grotterne har gennem årene tjent 
som både hemmelig vej for riddere 
under belejring af byen samt som 
beskyttelsesrum for lokalbefolknin-
gen og amerikanske soldater under 
2. verdenskrig, hvilket de mange 
vægmalerier og skulpturer i grotterne 
vidner om (entré ikke inkl.). 
Har man lyst til at besøge grotterne, 
kan man følges med rejselederen.
Middag på hotellet.

Dag 4  I dag besøger vi Maastricht. Vi 
starter med at køre ind til centrum af 
byen, hvor vi med rejselederen går en 
byrundtur og ser nogle af de mange 
historiske seværdigheder som fx ka-
tedralen St. Servaas og stenbroen
Sint-Servaasbrug. Herefter er der tid 
til shopping og kulturelle oplevelser 
og frokost på egen hånd på en af de 
mange hyggelige restauranter.

Kl. 14.30 kører bussen til Apostelhoe-
ve, der er Hollands største og ældste 
vingård med meget populære og pris-
belønnede vine. Velkendte vine som 
Müller-Thurgau, Auxerrois, Riesling, 
Pinot Gris, Pinot Gris Cuvee Barriques 
og XII bliver produceret her. Vine der 
er sammenlignes med de bedste af 
de tyske og franske
Alsace vine. Vi får en fortælling om 
vingården samt en rundvisning, hvor 
vi ser markerne, produktionen og vin-
kælderen. Vi smager naturligvis også 
på de ædle dråber.
Middag på hotellet.

Dag 5  Efter morgenmaden pakkes 
bussen og herefter afrejse mod Dan-
mark. Vi kører ad samme rute som 
på udrejsen. Forplejning for egen 
regning. Vi forventer at ankomme 
til Rødby kl. 18.00 og kører derefter 
retur til opsamlingsstederne.

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til æn-
dringer i programmet.

5 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
03. - 07. juli 2021

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   4.980,00

Enkeltværelsestillæg kr.     780,00
(begrænset antal)

• Bustransport i 4* turistbus 
• 4 x overnatning 
• 1 x håndmadder på udrejsen
• 4 x morgenbuffet 
• 4 x middag
• 1 x koncertbillet, kat. 2, blok B2
• Vinbesøg inkl. vinsmagning
• Byrundtur i Valkenburg og 

Maastricht
• Klosterbesøg inkl. ølsmagning
• Dansk rejseleder på hele rejsen
• Lovpligtige skatter og afgifter

WYNDHAM GARDEN HOTEL
Peckhauser Str. 5
D-40822 Mettmann

4* hotel beliggende i byen Mettmann, 
cirka 15 km øst for Düsseldorf. Alle 
værelser har eget bad/toilet, radio, 
TV, telefon, minibar og WIFI. Der er 
elevator på hotellet.
                                                                                             

HOTEL SCHAEPKENS ST. FIJT
Nieuweweg 40-44
NL-6301 EV Valkenburg

3* hotel beliggende i roligt område og 
750 meter fra byens centrum. 
Hotellet ligger i en smuk have og 
der forefindes restaurant, bar samt 
elevator.
Uens værelser, alle med eget bad/toi-
let, kabel-TV, radio, værdiboks.


