Hotel:
Park Inn Berlin****
Alexanderplatz 7
D – 10178 Berlin

4 dage til

Berlin

4-stjernet hotel beliggende centralt i den historiske
bydel af Berlin. Hotellet har 39 etager, elevator, egen
restaurant og bar.
Alle værelser har privat bad/dusch, toilet, minibar,
telefon og tv.

Ud: To. 29.11.18

Pris pr. person:

kr. 2.695,- i dobbeltværelse
kr. 700,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på godt hotel med
3 x 1/4-pension. Kaffe/rundstykke og frokostbolle i
bussen på udtur. Aftensmad på hotellet d.29.11. og
d.01.12.18. 3 timers byrundtur med dansktalende
guide, rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, entreer, rejseleder,
rejse– og afbestillingsforsikring.

Tilmelding:

Senest d. 01. oktober 2018 til:
Lonni Rejser, tlf. 2024 2481 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest
d. 24. oktober 2018.

Med
E#3041/Lonni Rejser/Berlin

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond #2553

Hjem: Sø. 02.12.18

Tlf. 2024 2481

Ta’ med Lonni Rejser på 4 dages
julerejse til Tysklands spændende
hovedstad Berlin. Tyskland har en
årelang tradition for julemarkeder, og
metropolen Berlin med ca. 5 mio.
indbyggere har selvfølgelig en hel
masse. Berlin har desuden mange
historie– og kulturminder og
bygningsværker som f.eks.
Alexanderplatz
Brandenburger Tor, Rigsdagen,
Rådhuset i Schöneberg og
Gedächtniskirche m.m.. Berlin er også en spændende shoppingby - med
Tysklands største varehus ”KaDeWe” på Kurfürstedamm - så her er
chancen for at finde årets julegave.
1. dag, torsdag d. 29.11.18:
Afg. Kl. 06.00 fra Kulturcenter Limfjord.
Vi får morgenkaffe og 1 rundstykke undervejs
ved bussen. Vi krydser grænsen og omkring
middagstid serveres der frokostbolle ved
bussen. Vi ankommer ca. kl.16.00 til vores hotel.
Tjek ind og evt. lidt tid på egen hånd
inden vi spiser aftensmad kl. 19.30 på hotellet.

Brandenburger Tor.
Derefter er resten af dagen på egen
hånd i den spændende og smukke
juleudsmykkede by. Besøg evt.
nogle af byens spændende museer
eller tag en tur op i Fjernsynstårnet
og nyd den unikke udsigt.
Aftensmad i eget regi.
3. dag, Lørdag d. 01.12.18:
KaDeWe
Morgenmad på hotel. Dagen i dag er
på egen hånd i Berlin.
Besøg et eller flere af byens julemarkeder. Besøg f.eks. KaDeWe, Berlins
mest luksuriøse og kæmpestore stormagasin, som har en helt overdådig
juleudsmykning. Gå også en tur ned ad den berømte Kurfürstendamm.
Aftensmad kl. 19.30 på
hotellet.

Brandenburger Tor

Forventet hjemkomst til Skive ca. kl. 20.00.

Gedächtniskirche

2. dag, Fredag d. 30.11.18:
Morgenmad på hotel. Tid på egen hånd til
shopping mm inden vi skal på guidet byrundtur med dansktalende guide kl. 13.00 - 16.00.
Vi ser det tidligere Øst– og Vestberlin, hvor
man finder mange spændende seværdigheder,
som f.eks. Pergamonmuseet, Neue Wache,
Köpernick Altstadt, Marienkirche, Treptow,
Gedächtnis Kirche, Checkpoint Charlie,

4. dag, Søndag d. 02.12.18:
Morgenmad på hotel. Vi
tjekker ud og kl. 10.00
begynder vi hjemkørslen til
Danmark. Der holdes små
pauser undervejs.
Vi stopper for at grænse
shoppe, inden vi kommer
til Danmark.

Fjernsynstårnet

Rigsdags bygningen

