
CONCERTO ANDRÉ RIEU 

AO VIVO EM MAASTRICHT 2020

3 - 4 OU 5 DE JULHO



T E S T E MU N H E  O  R E I  DA  
VA L S A  NO  C O NC E RTO  E M  

MA A S T R I C H T  E M  2 0 2 0 !

Junte-se a nós para o espetacular 
concerto de regresso a casa de 

André Rieu em Maastricht. A cada 
verão, André Rieu retorna à sua 

cidade natal, Maastricht, para 
brincar no ambiente deslumbrante 

da Vrijthof Square. Ele estará 
realizando uma série de shows 
espetaculares sob as estrelas e 
você pode fazer parte deste 

evento soberbo.



Rieu será acompanhado em julho pela famosa 
Orquestra Johann Strauss para tocar sua popular 
marca de música clássica acessível. Você não pode 
deixar de ser movido por seu programa de valsas 
irresistíveis, música clássica, opereta e versões 
clássicas de peças famosas como 'Você nunca 
andará sozinho' e ‘Amazing Grace’. 

Antes do concerto, você terá uma tarde para 
aproveitar a cidade histórica de Maastricht e 
aproveitar a atmosfera festiva. Esta cidade famosa 
é conhecida pelo belo centro histórico, ótimas 
opções de compras e pequenos restaurantes 
pitorescos. Se você é um amante de livros 
certifique-se de parar no Boekhandel 
Dominicanen uma livraria deliciosa localizada em 
uma igreja dominicana, é realmente único.



A nossa fantástica pausa de quatro dias 
também lhe dá mais tempo para se 
divertir no coração da Europa.

No segundo e no quarto dia, você passará 
o tempo descobrindo novos destinos, 
participando de nossa excursão a dois 
dos lugares mais interessantes da região -
Valkenburg e Aachen. 

Você pode ver as cavernas subterrâneas 
de Valkenburg e explorar as 
impressionantes ruínas do castelo no 
cenário montanhoso, depois explorar a 
espetacular catedral de Aachen e 
aprender mais sobre sua rica história. 
Você não ficará desapontado nesses 
impressionantes locais históricos!



ITINERÁRIO

Dia 1- Relaxe a bordo do seu confortável ônibus enquanto viajamos para o seu 
Hotel na Holanda a partir do ponto de partida escolhido. 

Dia 2 - Aachen – Inicio nossa excursão de ônibus a Aachen – 37 KM de 
Maastricht.

Dia 3 - Maastricht - Transfer para Maastricht (local do concerto) onde você 
pode ter algum tempo livre antes do show na Vrijthof Square.  Após o concerto, 
forneceremos um transfer de retorno para o seu hotel. 

Dia 4 –Valkenburg - Após um café da manhã tranquilo, Iniciaremos nossa 
excursão de ônibus a Valkenburg – 18 KM de Maastricht.



VALOR 565 € P/PAX

DEPOS ITO DE 150  € POR PESSOA E  SALDO A PAGAR 8  SEMANAS  
ANTES  DA PARTIDA.

Transfer aeroporto/estação de Bruxelas – hotel em Maastricht – aeroporto/ estação de Bruxelas

Ingresso para o show (categoria 5) 

Visita guiadas em português a Valkenburg (com entrada no castelo)

Visita guiadas em português e Aachen

Transfer do show para o hotel em Maastricht

Ônibus de luxo com wifi e água 

Assistência por telefone 24hr durante a sua estadia 

Kit primeiro socorros 


