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Kerst met AndrÃ© Rieu in Maastricht
‘Kerst met André’ 2022, zijn meest extravagante setting sinds zijn Schönbrunn-tour.
“Voor velen van u, mijn dierbare fans, is kerst het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar wordt
het nog mooier dan ooit! Met ‘Kerst met André’ beloof ik u een avond om nooit te
vergeten.
Luister bij aankomst naar kerstliederen, vertolkt door een koperblazersensemble en word
begroet door acteurs in mooie kostuums in Charles-Dickens-stijl om in de stemming te
komen voor ons 3 uur durende concert. Geniet van mijn Johann Strauss Orkest,
fantastische solisten, 300 dansers, 60 geweldige schaatsers, de Golden Voices of Gospel
en nog veel meer verrassingen.
Dompel u onder in de kerstsfeer terwijl u danst en meezingt met de beste
kerstklassiekers, romantische walsen en prachtige liedjes van over de hele wereld zoals
Jingle Bells, Ave Maria, O Holy Night, Hallelujah, Sleigh Ride en nog veel meer! De
deuren gaan drie uur voor aanvang open, zodat u rond kunt lopen op een prachtige
kerstmarkt en voor het concert kunt genieten van heerlijk eten en drinken.
Kerst met André 2022 wordt ongetwijfeld het meest romantische muzikale evenement
van deze kerstdagen. In 2019 kwamen er meer dan 30.000 fans van over de hele wereld
naar de kerstconcerten van André Rieu, en dit jaar worden er zelfs nog meer fans
verwacht. Het is een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin
DEZE REIS IS UITVERKOCHT!!

Arrangementen
Kerst met AndrÃ© Rieu in Maastricht v.a. € 139,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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Kerst met AndrÃ© Rieu in Maastricht
PROGRAMMA
Na de opstaproute rijden we, via België, naar Maastricht. Rond 18.00 uur is de geplande
aankomst bij het MECC in Maastricht. De deuren zijn vanaf die tijd geopend; u kunt voor
het concert de kerstmarkt bezoeken en een hapje eten. Het concert start om 20.00 uur en
duurt tot 23.00 uur. De thuiskomst op de diverse plaatsen is rond 02.00 - 03.00 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur
Ticket rang 2 voor kerstconcert André Rieu in het MECC te Maastricht
Bespreekkosten
EXCLUSIEF
Verzekeringen ( annulerings- en reisverzekering )
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.
VERTREKDATA
10-12-2022 - € 139,00
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Prijs vanaf
€ 139,00

