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Velkommen
Det er mig stor fornøjelse at byde nye som gamle kunder velkom-
men til sæsonen 2022-23.  
En spændende sæson, hvor vi byder på en buket af forskellige  
destinationer, og som altid med nogle store solistnavne i spidsen. 
New York City, Leipzig, Dresden og Savonlinna er en selvfølge,  
og Berlin vil hvert år have flest rejser i programmet. Hamborg med 
Elbphilharmonien byder vi på to gange i løbet af sæsonen.  
Vi søger primært rejsemål med højt, internationalt musikalsk  
niveau.
Den årlige finlandstur i juli kan sagtens nydes som ren natur-
rejse, men hvert efterår har vi den helt store naturoplevelse klar:  
USA’s flotteste nationalparker Fra Rocky Mountains til Stillehavet 
eller Yellowstone og det ukendte Nordvest-USA. Og kun med Schøn-
berg bor man midt inde i nationalparkerne på historiske lodges.  
Vort motto er som altid: God tid til store Oplevelser.

Lidt om vore rejser
Langt de fleste af vores ture er busrejser, og her kan man forvente 
en god bus med ordentlig benplads, godt udsyn, kaffemaskine og 
god service fra både chaufførens og rejselederens side.
Vi fortsætter det gode samarbejde med Nygaards Turist&Minibus-
ser – en lokal vognmand i Sorø, der er kendt for sin høje kvalitet. 
Op til 52 gæster kan der være, og alle vil sidde godt og bekvemt. 
Hotellerne er af god standard. 
Operabilletterne er som regel i næstbedste kategori, og der plejer 
at være stor tilfredshed med de tildelte pladser i teatrene. 
Som noget unikt for Schønberg Musik&Rejser er der altid opera-
formidling med på turene. 
Busrejsen til og fra destinationen skal være en del af oplevelsen,  
og der er sjældent meget lange stræk på én dag.

HAMBORG   1-4/10  2022  Side 9 
Bortførelsen, Nabucco, Carmen, Mahlers 6. i Elbphilharmonien

DRESDEN   26-30/10  2022  Side 4 
Traviata, Huguenotterne, Tryllefløjten 

BERLIN   11-14/11  2022  Side 6 
Barberen i Sevilla, Trubaduren/Carmen, Tristan&Isolde

BERLIN   JULETUREN   3–7/12  2022  Side 6 
Fidelio, Don Quichotte(Massenet), Tornerose, Nabucco

BERLIN  SAMSON og ANTIKRIST 10-13/2 2023 Side 6 
Antikrist, Tryllefløjten/Carmen, Samson & Dalila m. Garanca 

BERLIN  R. STRAUSSFESTIVAL   17-20/3  2023 Side 7 
Salome, Arabella (premiere), Elektra 

HAMBORG   30/3-2/4  2023  Side 9 
Tosca, Il Trittico, Simon Boccanegra, Brahms’ 3. + Stravinskij: 
Les Noces (Elbphlharmonie)

BERLIN   12-15/5  2023  Side 7 
Verdis Requiem, Matthäuspassionen (begge scenisk), 
Manon Lescaut eller Tannhäuser (m. Lise Davidsen) 

WIEN  flyrejse   22-26/5  2023  Side 12 
Den flyvende Hollænder (Volksoper), Don Pasquale (Staatsoper)

NEW YORK CITY   1-8/6  2023  Side 13 
Don Giovanni, Den flyvende Hollænder, La Boheme, Tryllefløjten m. Milling

LEIPZIG   15-19/6  2023  Side 8 
Peter Grimes, Madama Butterfly, Hérodiade, konc.,

DUISBURG-RHINEN-WIESBADEN 23-28/6 2023 Side 10 
Die tote Stadt (Duisburg), Carmen (Wiesbaden)

BERLIN  VERDIFESTIVAL   5-9/7  2023  Side 7 
Rigoletto, Aida, Nabucco, Don Carlos 

SAVONLINNA   13-20/7  2023  Side 3 
Romeo&Julie, Barberen i Sevilla 

MÜNCHEN   25-31/7  2023  Side 11 
Aida, Don Carlos, Tristan&Isolde 

YELLOWSTONE OG DET SPÆNDENDE  Side 14
NORDVEST-USA   18/9-9/10  2023

USA’s  FLOTTESTE NATIONALPARKER  Side 15
September-oktober 2024

Kontaktoplysninger

Schønberg Musik&Rejser
v/Morten Schønberg Sørensen
Ringstedvej 25
4171 Glumsø
Tlf. 57645354

musikogrejser@paradis.dk
www.musikogrejser.dk

Bankkonto  
reg.2520, konto 6273 209 326
CVR 31804396
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2088

Indhold
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OPERA- OG NATURREJSE FINLAND 
13-20. JULI  2023     8950,-       

Flagskibet blandt vore rejser vil altid være sommerens opera- og 
naturrejse til det sydøstlige Finland, da Morten Schønberg har væ-
ret der utallige gange selv, ikke mindst som rejseleder, men også på 
sprogkurser i finsk og mesterkurser i sang. En tur til Savonlinna er 
som at byde jer indenfor i Schønbergs baghave!
I år har vi 8-dagesusgaven af turen; man kan ikke komme uden 
om, at der er et stykke vej til den russiske grænse – dette kombi-
neret med, at færgeturen mellem Sverige og Finland er en af de 
smukkeste i verden med skærgård det meste af vejen. 
Specielt strækningen Åland-Åbo er helt uforglemmelig, og der-
for vil vi ikke tage den om natten, men om eftermiddagen, efter  
en smuk og spændende udflugt på Ålandsøerne. 
Der er byrundture i Stockholm (men først på andendagen) og 
Helsingfors samt besøg i Finlands to ældste byer, Åbo og Borgå. 

Åbo Slot

Olofsborg og Savonlinna/Nyslott

Punkaharju – 
vi skal bo tæt ved vandet! 

En 8-dages smuk rejse, med Romeo&Julie og Barberen i Sevilla i tilkøb.
Finskkyndig dansk operasanger som rejseleder     

Først på femtedagen er vi fremme i Søriget, så operafans må bare 
læne sig tilbage og nyde den smukke tur, indtil Olofsborg dukker 
op med Romeo&Julie og Barberen i sigte. 
Vi bor naturskønt, ca. 20 km fra borgen og Savonlinna. 
Med to fyldige ture med de store skibe gennem de smukke  
skærgårde mellem Sverige, Åland og Finland er der tid til at få 
sjælen med på denne skønne rejse – Schønberg kalder den sin 
signaturtur!
Afgangen fra København H er om nødvendigt først kl. 9.30, så 
vore jyske kunder kan nå frem med morgentoget. Bussen samler 
som minimum op i Køge Nord, København H og Helsingør. 

Turen er lige velegnet med og uden opera

SAVONLINNA   13-20/7  2023    8950,-
6 nætter på gode hoteller,
Indvendig kahyt på Helsingfors -Stockholm 
7 gange morgenmad, frokost på udrejsen
3 gange aftensmad og 2 gange stor buffet inkl. 
drikkevarer på Viking Line

Tilkøb: 
Enkeltværelse ca. 2000,-
Romeo&Julie, Barberen ca. 1200,-/stk.
Opgradering af kahyt: 
Udvendig ca. 450,- Luksus ca. 975,-

Rekvirer 
udførligt  

dagsprogram
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Onsdag den 26. oktober 2022
Vi kører fra København H/Ingerslevsgade ved titiden  og samler 
ved Ølby/Køge Nord st., afkørsel 37, Rønnede, afkørsel 41, Stens-
ved samt Nykøbing F. Kl. 13.30 sejler vi fra Gedser mod Rostock. 
Vi overnatter et hyggeligt sted uden for Berlin.

Torsdag den 27.oktober
Vi forlader hotellet og kører til Lübbenau i Spreewald, hvor der 
venter os en dejlig sejltur i håndtrukken flodbåd (kahn) med fro-
kost i den lille by Lehde. Efter nogle skønne timer i det helt særlige 
miljø fortsætter vi til Dresden og vores dejlige stamhotel Bellevue. 
Kvart over seks går de fleste over Augustusbrücke til Sempero-
per, hvor Verdis La Traviata spiller kl. 19 med den finske sopran  
Tuuli Takala i titelpartiet.

Fredag den 28. oktober
Kl. 10 kører vi en formiddagstur i skønne Dresden. Eftermiddagen 
er til egen disposition – de mest berømte museer ligger lige ovre 
på den anden side af floden i let gåafstand. 

Semperoperaen

Kl. 19 kan man opleve Massenets store opera Huguenotterne på 
Semperoper. 

Lørdag den 29. oktober
Dagen er fri til egne oplevelser; vi anbefaler dog varmt at tage med 
på en flot udflugt til Det sachsiske Schweiz kl. 10 -15. 
Kl. 19 spiller de en nyere opsætning af Mozarts Tryllefløjten  
på Semperoper.

Søndag den 30. oktober
Afgang fra hotellet efter morgenmaden mod færgen kl. 15.30. 
Ved halv ottetiden venter vi at være tilbage i Hovedstadsområdet.

DRESDEN  26/-30/10  2022     6795,-
Inkl. to forestillinger efter eget valg  
Traviata  Huguenotterne,  Tryllefløjten 
Udflugt med frokost på Spreewald   
Middag første aften

Tilkøb:
Enkeltværelse 900,-
Elbudsigt 250,-/nat
Ekstra opera ca. 750,-
Buffet på færgen ud og hjem 325,-
Udflugt til Bastei inkl. frokost 185,-

                             DRESDEN 26-30. OKTOBER  2022     6795,-

Dresden Altstadt

Tilkøb denne udsigt fra hotelværelset!
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Berlin er – og vil altid være – flagskibet blandt vore operarejser.
For det første er det generelle niveau på Staatsoper og Deutsche 
Oper meget højt, og vi får altid gode billetter i 2. kategori. For det 
andet er byen som rejsemål nærmest uopslidelig – hele tiden sker 
der nyt, den guidede byrundtur i bus opleves frisk, selvom ruten 
måske er den samme som sidst, man tog med. Bybilledet ændrer 
sig hele tiden, ikke mindst omkring det gamle Ingenmandsland 
mellem øst og vest. En simpel tur med toget mellem Alexander-
platz og Berlin Zoo giver et spændende indblik i byens mangfol-
dighed – tag med S-bahn den ene vej og U-bahn den anden vej! 

Besøg de mange spændende museer – på femdagsturene vil man 
altid kunne blive kørt til f.eks. Kulturforum med Gemäldegalerie 
og til Museumsøen. 

Gå lange ture i det Østberlin, der bugner med seværdigheder om-
kring Alexanderplatz, Museumsøen, Unter den Linden, Gendar-
menmarkt, Friedrichstrasse, Märkischer Markt og Brandenburger 
Tor.

Hotellerne vil altid være af god kvalitet. Vi bruger oftest hotel 
Leonardo Berlin, der ligger få hundrede meter fra Deutsche Oper 
og er et glimrende, 3-stjernet hotel. 

Busserne er altid i orden, det forventer både vi og vore gæster. Ser-
vicen ombord i bussen skal være i top, både hvad angår chaufføren 
og rejselederen. Turene køres i de flotte blå busser fra vores lokale 
vognmand, Nygaards Turist- og Minibusser i Sorø.
Rejselederen vil som oftest være Morten Schønberg Sørensen, der 
har sunget 7 sæsoner i operakor plus diverse løse ansættelser der-
udover i Århus, Malmø og Det kongelige Operakor. 
Morten synger til daglig i Koncertkoret ved DR foruden at dri-
ve Schønberg Musik&Rejser. Er Morten ikke rejseleder på den 
pågældende tur, vil der være en anden professionel sanger som 
rejseleder. 
Musik- og operaformidlingen er nemlig en vigtig del af enhver 
tur – og tiden til og fra Berlin går let og hurtigt, når operaforedrag 
og -formidling afløser fred og ro til et hvil, avislæsning osv.

1. dag
Vi kører fra København H otte-halvni og samler op efter behov 
sydover, mod færgen fra Gedser til Rostock kl. 11.15.  Videre mod 
Berlin fortæller rejselederen om turens operaer. Ved firetiden er vi 
fremme ved vores hotel. Resten af dagen er fri, hvis ikke man skal 
i teatret første aften.

2. dag  
Vi tager os god tid til morgenbuffeten, inden vi kører ud på en 
spændende firetimers bytur, hvor vi bl.a.  kommer forbi  Rege-
ringskvarteret, Charlottenburg, Kurfürstendamm, Gedächtnis-
kirche, de nordiske ambassader, Kulturforum, Potsdamer Platz, 
Checkpoint Charlie, Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz og hove-
dalleen Unter den Linden. Byrundturen slutter ved hotellet med 
god tid til sen frokost og et hvil, inden de fleste skal i teatret om 
aftenen. Efter forestillingen mødes vi måske i hotellets bar til en 
lille ”eftersludder” over en drink. Hvis afstanden kræver det, er der 
naturligvis bus til og fra forestillingen.

3. dag
Dagen er fri til afslapning og museumsbesøg på egen hånd.  
For de interesserede er der som oftest på 4-dagesturene en ud-
flugt til spændende og smukke Potsdam, som man kan deltage i,  
hvis man har lyst – det koster ikke ekstra. 
Vi kører som regel en smuk vej ud til Potsdam, har en times tid 
i parken ved SansSouci-slottet og et par timer i byens centrum. 
Hen ad halv fire er vi tilbage ved hotellet igen, med tid til en lur 
eller lidt tidlig aftensmad.

4. dag
Sidst på formiddagen kører vi igen nordpå, til færgen i Rostock  
kl. 15.30. Også på denne afgang vil mange vælge buffeten. 
I bussen på vej tilbage vil rejselederen sammenfatte sine oplevelser 
og tolkninger af turens musikoplevelser. Alle vil efter ønske få tid 
på tomandshånd med rejselederen. Først på aftenen er vi tilbage i 
Københavnsområdet.

På femdagesture vil der 
være en dag med fritid, 
måske en servicetur med 
bussen og mulighed for 
at slentre en spændende 
tur med rejselederen.

BERLIN

“Morten Schønbergs operature er af høj standard. Morten er vidende, fantastisk 
til at formidle, underholdende - man kommer beriget hjem fra hver eneste tur.”  

Lea Nordstrøm, deltager på en snes rejser siden 2013.

Program for en typisk Berlintur 

Lys og evig ild ved Neue Wache
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BERLIN   3-7/12  2022     5995,- 
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +800,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

På denne novembertur kan man opleve 
Rossinis Barberen i Sevilla, Verdis Troubaduren 
eller Bizets Carmen samt Tristan&Isolde m. 
Nina Stemme.

Vores årlige juletur til Berlin med en buket af musikalske ople-
velser i vente: Første aften Beethovens Fidelio, dernæst Massenets  
Don Quichotte, balletten Tornerose med musik af Tjajkovskij og,  
sidste aften, Verdis flotte opera Nabucco.
Da alle forestillinger spilles på Deutsche Oper har vi i år valgt at bo 
på vores stamhotel Leonardo, få hundrede m fra Deutsche Oper.

Oplev Elina Garanca som Dalila

BERLIN   10-13/2 2023     5195,-

3-7. DECEMBER  2022     JULETUREN     5995,-

Berlins smukkeste plads: Gendarmenmarkt

Rekvirer 
udførligt  

dagsprogram

BERLIN   11-14/11 2022     5375,-

Samson og Antikrist
Rued Langgaard og Elina Garanca – februarrejse 
med dansk opera og verdensstjerner i Berlin. 

BERLIN   10-13/2  2023     5195,-
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse. +600,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

BERLIN   11-14/11  2022     5375,-
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +600,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

Rued Langgaard

Hyggelig operasnak i pauserne

Museumsøen
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En specialtur, centreret omkring tre aftner på Deutsche Oper med 
Richard Strauss: Oplev premieren på en nyopsætning af Arabella, 
suppleret af Salome og Elektra.
Vi bor lige om hjørnet på hotel Leonardo og kan nyde fritid – 
eller udflugter – om dagen og Strauss’ skønne musik om aftenen.

BERLIN   5-9. JULI   2023     VERDIFESTIVAL     6395,- 

Dejlig sommertur med mulighed for fire 
af de store Verdioperaer på stribe: 
Rigoletto, Aida og Nabucco på Deutsche 
Oper og Don Carlos på Staatsoper. 

BERLIN   5-9/7  2023     6395,-
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +900,-
Mad på færgen ud og hjem +32

BERLIN   17-20/3  2023     5495,-
RICHARD STRAUSSFESTIVAL

Forsommer ved Spree og Berliner Dom

Giuseppe Verdi

Anderledes og spændende 
tur, hvor man kan opleve 
sceniske fremførelser af 
Bachs Matthæuspassion og 
Verdis Requiem. 
Sidste aften kan man vælge 
mellem Puccinis Manon  
Lescaut og turens stjernenavn: 
Lise Davidsen i Wagners for-
midable opera Tannhäuser.

BERLIN   17-20/3  2023     5495,-
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +600,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

BERLIN   12-15/5  2023     5395,-
Inkl. to operaer efter eget valg 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +600,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

BERLIN   12-15/5  2023     5395,-
ORATORIEMUSIK OG NORSKE 
LISE DAVIDSEN I TANNHÄUSER
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Torsdag den 15. juni 2023
Vi kører fra København H/Ingerslevsgade  ved ottetiden med op-
samling undervejs mod færgen i Gedser kl. 11.15. Ombord skal de 
fleste nyde en dejlig frokostbuffet. 
Med to pauser undervejs i Tyskland venter vi at være i Leipzig  
ved halvsyvtiden. Fælles middag på hotellet om aftenen.

Fredag den 16. juni
Kl. 10 mødes vi i bussen og kører en halv times tur rundt i Leipzig 
med lokalguide (på tysk). Derefter spadserer vi rundt i centrum 
med guiden i 1½ time. 
Vi slutter et sted i centrum, hvorfra det er let at finde hotellet igen!
Eftermiddagen er fri indtil vi kl. 18.45 spadserer de godt 500 m til 
Oper Leipzig, hvor Brittens opera Peter Grimes begynder halv otte. 

Lørdag den 17. juni
Dagen er fri til at opleve Leipzig. Vi tilbyder en femtimers udflugt 
til de spændende nabobyer Merseburg og Halle. Kl. 19 venter Ma-
dama Butterfly i operaen.

Søndag den 18. juni
Vi tjekker ud fra hotellet og kører de godt fem kvarter til den 
spændende by Wittenberg, hvor vi har et par timer på egen hånd. 
Ved totiden fortsætter vi til Berlin og vores hotel i bydelen Char-
lottenburg. Kl. 18 kan man opleve en koncertant udgave af Mas-
senets opera Hérodiade.

Mandag den 19. juni
Vi pakker bussen og kører mod færgen i Rostock 13.30. 
Henad kl. 18 kan vi vente at være i København igen.

LEIPZIG   15-19. JUNI  2023     5995,-

LEIPZIG   15-19/6  2023     5995,-
God bus med operasanger som rejseleder
Overnatning på 4-stj. Hotel Seaside med morgen-
mad
Middag første aften
Gode pladser i operaerne

Tilkøb:
Enkeltværelse +1100,-
Ekstra opera 750,-

Augustinerplatz og 
operaen i Leipzig

Rekvirer 
udførligt  

dagsprogram

Mød Luther i smukke og spændende Wittenberg

Händel skuer ud over torvet
i sin hjemby Halle

Leipzigs nye rådhus
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Torsdag den 30. marts
Vi kører fra København H/Ingerslevsgade ved nitiden og samler op 
ved bl.a. Køge Nord st. på vej mod færgen i Rødbyhavn. Ved fireti-
den ankommer vi til hotel Alster Hof, 300 m fra operaen. 19.30 er 
der mulighed for at se Puccinis udødelige opera Tosca på Staatsoper.

Fredag den 31. marts
Vi tilbyder en byrundtur kl. 10 – turen slutter ved St. Pauli Land-
ungsbrücken, hvor vi stævner ud på en dejlig frokostsejlads i hav-
nen og på Elben. Den varer et par timer, og derefter er der tid på 
egen hånd i Hamborg. For Puccinifans og andre interesserede kan 
man opleve de tre korte operaer Il Trittico kl. 18.30 på Staatsoper.

Lørdag den 1.april
Vi tilbyder en udflugt til smukke og interessante Lüneburg,  
godt 50 km fra Hamborg. Kl. 19 er vi alle på plads til Verdis opera 
Simon Boccanegra på Staatsoper. 

Søndag den 2. april 
Vi tjekker ud halv ti og kører det korte stykke til Elbphilhar-
monien, hvor vi skal opleve koncert kl. 11 – på programmet står 
Stravinskijs Les Noces og Brahms’ 3. symfoni. 
Efter koncerten sætter vi kurs mod færgen i Puttgarden.

Lørdag den 1. oktober
Vi kører fra København H/Ingerslevsgade ved nitiden og sam-
ler op ved bl.a. Køge Nord st. på vej mod færgen i Rødbyhavn. 
Ved firetiden ankommervi til hotel Alster Hof, 300 m fra operaen. 
19.30 er der mulighed for en festlig opsætning af Mozarts opera 
Bortførelsen fra Seraillet. 

Søndag den 2. oktober
Vi kører i god tid til Elbphilharmonien, hvor vi skal opleve kon-
cert kl. 11 – på programmet står Mahlers 6. symfoni. Efter kon-
certen kører vi til St. Pauli Landungsbrücken, hvor vi stævner ud 
på en dejlig frokostsejlads i havnen og på Elben. Den varer et par 
timer, og derefter er der tid på egen hånd i Hamborg. For de sær-
ligt musiksultne er der Bizets Carmen kl. 19 på Staatsoper.

Mandag den 3.oktober
Vi tilbyder en byrundtur kl. 10. Byen ligger halvvejs øde hen,  
da det er Tysklands Enhedsdag (Tag der deutschen Einheit) i dag. 
Kl. 16 er vi alle på plads til Verdis opera Nabucco på Staatsoper. 

Torsdag den 15. december 
Vi tjekker ud halv ti og kører det korte stykke til Lübeck, hvor vi 
spadserer en tur sammen og får frokost på hyggelige Brauberger. 
Forventet ankomst til København ved halv otte-ottetiden.

Ring og spørg efter restpladser
på 57645354

HAMBORG   med Elbphilharmonien   30/3-2/4  2023     6195,-

HAMBORG   med Elbphilharmonien   1-4. OKTOBER  2022     5875,-

HAMBORG   30/3-2/4  2023     6195,-
Inkl. Simon Boccanegra og koncert i Elbphilhar-
monien 
Tilkøb:
Ekstra opera ca. 650,-
Enkeltværelse +675,-
Mad på færgen ud og hjem +325,-

Hamborgs rådhus med
Alsteren i baggrunden

Elbphilharmonien
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Onsdag den 28. juli 
Vi mødes med vores finlandssvenske lokalguide Mikael, der tager 
os med en tur rundt i München med bus. Vi slutter ved 12-tiden, 
hvor man kan blive kørt til hotellet eller blive i centrum på egen 
hånd. Der er offentlig transport 100 m fra hotellet. 
Kl. 18 er vi på plads til Verdis opera Don Carlos.

Torsdag den 29. juli 
Mikael vil i dag vise os rundt i centrum til fods; som i går er der 
bus til og fra rundvisningen. Eftermiddagen er fri til egne ople-
velser - og allerede kl. 16 kan man opleve Wagners Tristan&Isolde.

Fredag den 30. juli 
Efter et par oplevelsesrige dage i München vender vi næsen mod 
nord.  Vi har god tid til at nyde de smukke syd- og midttyske land-
skaber, inkl. en formiddagspause i Bayreuth. 
Sidst på eftermiddagen når vi til Dessau og det glimrende  
Radissonhotel, hvor vi spiser fælles middag på hotellet (inkl.).

Lørdag den 31. juli
Vi pakker bussen og kører ved nitiden – vi har valgt en færgeaf-
gang midt på eftermiddagen og kan hen ad halv otte vente at være 
i Hovedstadsområdet.

Søndag den 25. juli 2023
Vi kører fra København H ved otte-halvnitiden og samler op i 
Ølby/Køge Nord, Rønnede, Stensved og Nykøbing F. Kl. 11.15 
sejler vi fra Gedser mod Rostock. Ombord skal de fleste nyde 
færgens udmærkede frokostbuffet med fri drikkevarer. Ved halv-
syvtiden er vi fremme ved vores overnatningshotel i spændende 
Merseburg, vest for Leipzig. Fælles aftensmad på hotellet (inkl.). 

Mandag den 26. juli 
Vi har dagen til at køre sydover - sidst på eftermiddagen er 
vi fremme ved den flotte gamle by Regensburg, der er på  
UNESCOs liste over verdens kulturarv. Resten af dagen er fri, 
men rejselederen går gerne med på en orienterende byvandring. 
Måske spiser vi sammen på Rathauskeller eller anden restaurant i 
den flotte, gamle by.

Tirsdag den 27. juli 
Vi lægger ud med et besøg i søjlehallen Walhalla, hvor vi kan 
se buster af mange berømtheder, krydret med en pragtfuld be-
liggenhed højt over Donau. Lidt senere venter et godt, bayersk 
frokostmåltid med herligt øl, brygget på stedet i Abensberg (ma-
den er inkluderet)! Ved firetiden er vi fremme i den nordlige for-
stad Schwabing og vores hotel Star G. Kl. 19 skal de fleste nok i  
Staatsoper og se Verdis opera Aida. 

Stor operarejse til München 
– undervejs besøger vi spændende, 
gamle byer og kører gennem flot natur.

München - en smuk og spændende by med fremragende opera

MÜNCHEN   25-31. JULI  2023     7895,-

MÜNCHEN   25-31/7  2023     7895,-
6 nætter på hotel med morgenmad
Byrundture med lokalguide
Middag første og sidste aften
Frokost på tredjedagen
Entré til Walhalla
Tilkøb:
Enkeltværelse 1650,-
Aida, Tristan&Isolde ca. 1500,-
Don Carlos ca. 1800,-
Buffet på færgen ud og hjem 325,-

Domkirken i München

Regensburg - en smuk og spændende gammel by 
ved floderne Regen og Donau
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WIESBADEN-DUISBURG   23-28. JUNI  2023     7795,-

Fredag 23. juni 2023
Vi kører fra København ved ottetiden og sejler fra Rødby til Putt-
garden midt på formiddagen. På vej sydover holder vi et par pauser 
og er fremme ved vores hotel i Bad Salzuflen sidst på eftermidda-
gen. Vi spiser aftensmad på hotellet (inkl.).

24. juni 
Vi indleder dagen med et besøg på Tysklands største Frilandsmu-
seum ved Detmold. Bagefter kører vi op til og holder frokostpause 
ved det mægtige monument Hermannsdenkmal (inkl.). 
Efter frokost kører vi til Duisburg og indkvarterer os klods op 
ad operaen, hvor vi skal opleve Korngolds bedst kendte opera  
Die tote Stadt.

25. juni 
Vi lægger ud med at køre til Køln, hvor vi har et par timer til at 
opleve domkirken og kigge lidt på den gamle bydel. Til individuel 
frokost anbefales det gamle torv,  Alter Markt. Efter frokost kører 
vi sydover mod Hessens hovedstad Wiesbaden, hvor vi indkvarte-
rer os på det fornemme gamle (men nyligt gennemrenoverede!) 

hotel Zum Schwarzer Bock i gåafstand til Hessisches Staatstheater. 
Der bliver tid til et hvil inden aftenens forestilling: Bizets udødeli-
ge opera Carmen, der begynder kl. 18.

26. juni 
I dag er der mulighed for en fridag på egen hånd i Hessens hoved-
stad – man kan også spadsere over Rhinen til den gamle, vigtige 
by Mainz. Der arrangeres en længere udflugt, hvor bussen kører 
os til Sankt Goarshausen, hvor vi går ombord på en af de dejlige 
udflugtsbåde til et par timers sejlads på Rhinen (tilkøb). 
Fra dækket kan man nyde de smukke omgivelser og mange Rhin-
borge, vi passerer undervejs. Vi står af i Assmanshausen og kører 
de få km til den berømte vin- og turistby Rüdesheim, hvor vi 
spadserer en lille tur, inden vi tager svævebanen over vinmarkerne 
til Niederwalddenkmal, en dejlig oplevelse! Vi befinder os i et af 
Tysklands bedste vindistrikter, Rheingau. Sidst på eftermiddagen 
er vi tilbage til en friaften i Wiesbaden. Først på aftenen går rejse-
lederen gerne med på en slentretur i centrum.

27. juni 
Vi forlader Wiesbaden og skal undervejs opleve et par spændende 
steder - vi holder en god, lang frokostpause i den fine gamle by 
Fritzlar. Bagefter kan I glæde jer til Hann. Münden, inden vi når 
frem til vores hotel i Hildesheim. Torvet er enestående flot genop-
bygget, og her skal vi have afslutningsmiddag på en god restaurant.

28. juni 
Vi tjekker ud fra hotellet og kører nordpå. Schønberg vil evalu-
ere operaoplevelserne undervejs. Først på aftenen er vi tilbage i  
Hovedstadsområdet.

WIESBADEN – DUISBURG   
23-28/6  2023     7795,-

Inkl. 
God plads til Die tote Stadt i Duisburg
Busrejse med operaguide 
5 overnatninger med morgenmad, 
Frokost ved Hermannsdenkmal
Middag første og sidste aften
Svævebane Rüdesheim - Niederwalddenkmal
Tilkøb:
Enkeltværelse 1800,-
Carmen 500,-
Rhinsejlads ca. 200,-

Skøn rejse med masser af natur, historie, flotte byer, Rhinen og opera!

Vi bor to nætter i den fornemme kurbadeby Wiesbaden

Oplev denne udsigt over Rhinen fra svævebanen!
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Mandag 22/5 2023
Vi flyver med Austrian Airlines ved 10-tiden; flyvetiden er nor-
malt ca. halvanden time. I lufthavnen bliver vi mødt af en bus, der 
kører os ind til centrum. Undervejs gør vi holdt ved den kæmpe-
store kirkegård Zentralfriedhof, hvor vi skal se de berømte musi-
kergrave. Herefter kører vi til centrum og indtager et godt måltid 
på en traditionel wienercafe. Efter frokost kører vi en byrundtur 
i Wien, hvor vi bl.a. ser hele Ringen med alle dens imponeren-
de bygninger fra anden halvdel af 1800-tallet – ikke mindst dan-
ske Theophil Hansen har sat sit præg med Parlamentet, Børsen 
og Koncerthuset ved Karlsplatz. Vi gør ophold ved slottet Øvre  
Belvedere og ved det berømte Hundertwasserhaus. 
Sidst på eftermiddagen kommer vi til vores centralt beliggende 
hotel, Mercure Wien City. Aftensmad på hotellet.

Tirsdag 23/5
Efter morgenmaden tager vi med sporvognen ind og møder vi 
den dansk- eller skandinavisktalende lokalguide, der vil tage os 
med på en byvandring inden for Ringvejen forbi Hofburg, Alber-
tina, den fashionable Kärtnerstrasse, Operahuset, Hotel Sacher og 
meget mere. Undervejs holder vi pause på en rigtig wienercafe.
 Vi ser mere af den gamle by og slutter foran Stephansdomen  
efter interessante tre timer. Her kan der arrangeres fælles frokost  
på en hyggelig restaurant med en typisk ”wienermenu”.
Resten af dagen fri til oplevelser på egen hånd. 
Der spilles Donizettis Don Pasquale på Staatsoper; vi søger  
at få billetter til de interesserede.

Onsdag 24/5
Hele dagen er fri til oplevelser på egen hånd. En del vil nok søge  
at overvære morgentræningen på Den spanske Rideskole. 
Om aftenen skal vi alle på Volksoper og se Wagners flotte og  
flyvende Hollænder.

Torsdag 25/5 
Vi lejer bus og kører sydvest ud af Wien og gør holdt ved det im-
ponerende kloster Heiligenkreuz fra 1133. Vi besøger borggården 
og souvenirbutikken. Bagefter fortsætter vi i den smukke natur på 
grænsen af Wienerwald og passerer det lille slot Mayerling, hvor 
et skrækkeligt selvmordsdrama udspillede sig for over hundrede år 
siden. Vi fortsætter til en såkaldt ”heuriger” i den lille, charmeren-
de vinby Gumpoldskirchen, hvor vi får en dejlig kold frokost med 
stedets lokale vin ad libitum. 
Godt mætte kører vi tilbage til Wien og hotellet. Om aftenen  
kan vi søge at arrangere koncert på Hofburg el. lign.

Fredag 26/5
Vi tjekker ud fra hotellet og pakker bussen. Herefter tager vi de få 
km ud til det berømte slot Schönbrunn, hvor vi har god tid til at 
opleve det flotte slot og de prægtige omgivelser. Vi indleder med at 
se de kejserlige gemakker – entreen er med i turens pris, og flere af 
parkens seværdigheder ligeså; f.eks. udsigtspavillonen Glorietten – 
det kræver dog en god lille travetur at komme derop. 
Der er tid til at nyde en frokost på egen hånd i den charmerende 
restaurant Kutcher G’wölb, et hyggeligt spisested lige bag karet-
museet, hvor man kan se de flotte kejserlige kareter m.m.
Efter et par spændende timer i Schönbrunn kører vi mod lufthav-
nen, hvor Austrian Airlines letter 17.35 mod København.

WIEN flyrejse   22-26 MAJ  2023     8295,-

WIEN flyrejse   22-26/5  2023     8295,-
Direkte fly med Austrian Airlins
4 nætter på centralt 4-stj. hotel med morgenmad
God plads til Den flyvende Hollænder på Volksoper
Byrundture med guide
Frokost og middag første dag
Tilkøb:
Enkeltværelse
Koncert Hofburg el. lign. (pris endnu ukendt)
Frokost Hofmeister 200,-
Udflugt til Wienerwald og Gumpoldskirchen 
ca. 400,- inkl. bus og frokost
Don Pasquale på Staatsoper (pris endnu ukendt)

Schönbrunn
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Torsdag1. juni 2023
Vi mødes kl. midt på formiddagen i Kastrup Lufthavn, Terminal 
3 ved DSB Billetsalg, hvor rejselederen og lufthavnspersonalet vil 
være behjælpelig med indtjekningen. Vi flyver direkte med SAS.
Forventet ankomst til Newark lufthavn (EWR) 16.15 lokal tid. 
Efter immigration og bagagekontrol samles vi med rejselederen  
i terminalen. Herefter (egen) bus til Manhattan og indkvartering 
på The Fairfield Inn, der ligger i gåafstand til Metropolitan. 
Resten af dagen fri. 

Fredag 2. juni
Byrundtur i egen bus på den sydlige del af Manhattan kl. 9.00-
14.00 med lokalguide, norske Inger Lønmo. Resten af dagen er fri. 
19.30 kan man opleve svenske Peter Mattei i titelpartiet i Mozarts 
Don Giovanni.
Det anbefales at købe flerdageskort til metroen. Vi bor tæt ved et 
par stationer.

Lørdag 3. juni
Efter morgenmaden tilbyder rejselederen en spændende og ufor-
mel spadseretur på The Highline m.m. 
Man kan når som helst stå af turen, der også vil byde på den skøn-
ne gratis sejltur til Staten Island. Kl. 20.30 går der Wagners flotte 
Den flyvende Hollænder på Metropolitan.

Søndag 4. juni
Byrundtur i egen bus på den nordlige del af Manhattan kl. 9-13 
med lokalguide. Kl. 15 kan man opleve Puccinis La Boheme på The 
Met i Franco Zeffirellis fantastisk flotte opsætning.

Mandag 5. juni
Hele dagen er fri til egne oplevelser i den fascinerende by.

Tirsdag 6. juni
Kl. 9.45 afgang til uformel spadseretur på Brooklyn Bridge m.m. 
ved rejselederen, for dem, der måtte ønske at deltage. Vi ser lidt 
af Brooklyn og over mod Manhattan fra den anden side af East 
River. 19.30 vil de fleste af os sikker være på plads til Mozarts Tryl-
lefløjten på The Met; Sarastro synges af vores egen Stephen Milling.

Onsdag 7. juni
10-12.30 Bagagen afleveres i receptionen; sidste tjek-ud er kl. 12. 
Vi regner med aftenafgangen med SAS mod København, så vi får 
det meste af dagen til at opleve den fantastiske by. Vi foreslår en tre 
timers sejltur rundt om Manhattan med Circle Line; rejselederen 
deltager i denne udflugt. Middag og morgenmad ombord på flyet. 

Torsdag 8. juni
Ankomst til Kastrup. 

Staten Island-færgen 
– oplev New York 
City fra søsiden!

Spadsér over 

Brooklyn 
Bridge

NEW YORK CITY   1-8. JUNI  2023     19.750,-

19.750,- 
inkl. to operaer efter eget valg
To udflugter med bus, transferlufthavn-hotel t/r
6 nætter på Fairfield Inn i gåafstand til The Met
Operaformidling 
Enkeltværelsestillæg ca. 5.500, -
Pris pr. opera ekstra ca. 1150 ,-
Af praktiske grunde kan der blive byttet lidt rundt på dagene i udflugtsprogrammet.
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Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 36.950 kr.
Inkluderet i prisen er:
Flyrejse med Icelandair/British Airways på økono-
miklasse København-Denver med ét stop 
Indenrigsfly Denver - Pierre
Hjemrejse fra Seattle/Portland med ét stop
Rundtur 17 dage i bekvem bus  
Byrundtur i Seattle
Entréer til nationalparkerne   
Entré til Mount Rushmore
Rundvisning på Fort Clatsop 
Dansk rejseleder, meget erfaren i de amerikanske 
nationalparker  
18 overnatninger på hoteller, lodges og moteller. 
Morgenmad de fleste dage 
Ca. 10 frokoster og 10 gange aftensmad
Tilkøb: Enkeltværelse ca. 10.000,- 
Pris og antal måltider inkluderet med forbehold 
for dollarkurs og deltagerantal

Med behagelige dagsetaper og en enkelt længere køredag kommer 
vi godt rundt i det nordvestlige USA. Tyngdepunkter er national-
parkerne Yellowstone og Crater Lake, men vi kommer forbi man-
ge smukke steder, hvor man normalt ikke kommer på en busrejse, 
og som er stort set ukendte for de fleste danskere. Ruten er lagt 
som en slags ekspedition, der begynder på prærien i South Dakota 
og slutter ved de mægtige fjorde og bjerge ved Seattle.
Turen har fleksibel halvpension og får højst 30 deltagere. 

Den første USA-rejse, vi lavede, var Fra Rocky Mountains til Stille-
havet. Den rejse løb af stablen første gang i oktober 2012 og var en 
stor succes – deltagerne satte pris på, at der var god tid til naturop-
levelserne, en ufravigelig grundregel i vores USA-rejser.
Som supplement til den tur har vi denne rundrejse, der er en slags 
nordlig udgave af den anden rejse og har fokus på to fantastiske 
nationalparker: Yellowstone og Crater Lake – sidstnævnte har de 
færreste hørt om; til gengæld glemmer man den aldrig! 
I de opdagelsesrejsende Lewis & Clarks fodspor kommer vi frem 
til Stillehavet og runder Den olympiske Halvø på vej mod Seattle.

Vi lægger ud i byen Pierre med solnedgang ude i Missouri-flo-
den, fortsætter gennem nationalparken Badlands og oplever både 
præsidenterne ved Mount Rushmore og det mægtige Crazy Hor-
se-monument. Et af højdepunkterne er en gåtur rundt om Devils 
Tower i Wyoming.  Videre mod bjergene og Buffalo Bills by Cody, 
opkaldt efter ham selv! Vi dvæler lidt her og besøger bl.a. det hotel, 
han selv var med til at bygge og opkaldte efter sin datter Irma. 

Vi kommer nu frem til verdens første nationalpark, Yellowstone, 
kører ind i hjertet af parken – som det eneste danske rejsebureau 
overnatter vi nemlig midt inde i parken, ved siden af geyseren  
Old Faithful! Vi har to døgn til at udforske Yellowstone, og bag-
efter besøger vi den meget smukke nationalpark Grand Teton.  
Vi tager en nat i den herlige westernby Jackson Hole, kendt fra 
Clint Eastwood-filmen Bankekød til slemme drenge.
Så går det vestpå et par dage, over et stort og goldt, lavapræget 
område med ophold ved Craters of the Moon i Idaho, videre over 
nybyggersporet Oregon Trail og ind i staten Oregon, der byder på 
noget af USA’s skønneste og mest afvekslende natur. Smukkest af 
alle steder er Crater Lake, hvor vi vil tilbyde en let bjergbestigning, 
de flotteste udsigtspunkter over søen – og en nat på Crater Lake 
Lodge fra 1915, et enestående smukt sted at overnatte!
Dagen efter kører vi nordpå, mod den mægtige Columbiaflod, 
som vi i det store og hele følger det sidste stykke ud mod Stilleha-

vet. Vi tilbringer en aften i Portland, besøger Fort Clatsop og hører 
om bosætningen af Vesten. Fortsætter rundt om Den olympiske 
Halvø vest for Seattle – her skal vi gå en lille tur i USA’s bud på 
en tempereret regnskov, Hoh Rainforest. 
De sidste to nætter bliver ved de mægtige fjorde, Port Angeles og 
Seattle med afslutningsmiddag.

Seattle er en af de mest venlige storbyer, man kan forestille sig, 
med sin smukke beliggenhed ved fjorden Puget Sound, omgivet 
af høje bjerge. 
Mange nordboer har valgt at slå sig ned i og omkring Seattle, og 
det forstår man godt.
Vi tilbringer de sidste to nætter i Seattle, med byrundtur, sejltur på 
fjorden og tid til at ”lande.”

Rekvirer udførligt  dagsprogram

Pris 36.950 kr. for en unik rejse i nordvest-USA’s storslåede natur. 
I Yellowstone overnatter vi så vidt muligt inde i nationalparken i en lodge,
i den meget smukke Crater Lake Nationalpark på den historiske lodge fra 1915.

Store floder og vidder, bjerge og Stillehav, golde prærier og charmerende Seattle. 

YELLOWSTONE OG DET SPÆNDENDE NORDVEST-USA   
18/9-9/10  2023
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FRA ROCKY MOUNTAINS TIL STILLEHAVET   38.950,-
En tre ugers rejse gennem enestående smukke landskaber – med god tid til at opleve dem!  

Denne rejse vil altid være flagskibet for vore USA-rejser: Et spæn-
dende rejsetilbud for de oplevelseslystne, der gerne vil kombinere 
en tre ugers ferie i roligt tempo med en stor ”effektivitet” i ople-
velserne: vi skal se, vandre, opleve naturen på nært hold.
Effektivitet skal ikke forstås som så meget som muligt på kortest 
mulig tid, snarere på den måde,
at rejselederen kender alle disse nationalparker rigtigt godt og der-
for i hver park ved, hvilke udsigtspunkter og hvilke overkommeli-
ge vandreture, der giver størst muligt udbytte af den tid, 
der afsættes – og der er i hver nationalpark afsat tid til at nyde, 
opleve – og få lidt sved på panden.
Selv de flotteste udsigtspunkter toppes af oplevelsen af at gå en 
tur, f.eks. 347 højdemeter ned i Grand Canyon ved solopgang, en 
oplevelse for livet! Arches og Canyonlands ved byen Moab i 
det østlige Utah byder på så flotte – og forholdsvis lette – vandrin-
ger, at man aldrig glemmer det.
Den røde tråd i denne tur er masser af tid i nationalparkerne – og 
alle, der kan går en rask tur i skoven derhjemme, kan deltage!

Morgenmad 347 højdemeter nede 
i Grand Canyon! 

Mesa Arch
Landscape Arch

Arches NP

USA’s FLOTTESTE NATIONALPARKER
september-oktober 2024

Pris pr. person 38.950 kr.
i delt dobbeltværelse: 

Inkluderet i prisen er:
Flyrejse på økonomiklasse København-Denver 
(ét stop) og San Francisco - København direkte
Busrejse Denver – San Francisco 18 dage i god bus
Entréer til nationalparkerne
Udflugt til Glacier Point i Yosemite
Dansk rejseleder, meget erfaren i de amerikanske 
nationalparker
19 overnatninger på hoteller, lodges og moteller. 
Morgenmad de fleste dage 
Ca. 8 gange frokost, 10 gange aftensmad
Enkeltværelsestillæg ca. 12.000,-

Rejsen er uegnet for gangbesværede

Canyonlands NP

Dead Horse Point

Yosemite NP

Rekvirer 
udførligt  

dagsprogram



Der tages forbehold 
for trykfejl og mindre 

ændringer og prisjusteringer.

Overvældende udsigt 
fra Grandview Point, 

Canyonlands NP, Utah 
- Se side 15

Her kørte Thelma og Louise 
i døden - Dead Horse Point, Utah

- Se side 15

Bryce NP. Kom tæt på 
Thors Hammer

- Se side 15

Søriget i Finland
- Se side 3

Yellowstone NP
Bo ved siden af verdens 

mest berømte geyser! 
- Se side 14

Nyd udsigten fra Crater Lake Lodge 

- Se side 14

Sæsonprogram 2022-2023

SCHØNBERG MUSIK&REJSER
www.musikogrejser.dk - Tlf.: 57 64 53 54


