Rejse I - 2017/2018: „Berlin op

mal“

4- dages rejse l Berlin inklusive Potsdam med ”all-inclusive” program.
Helpension med drikkevarer l både frokost og a ensmad,
e ermiddagskaﬀe med kage hver dag, alle udﬂugter, entréer,
kanalsejlads på ﬂoden Spree i Berlin samt dansktalende
rejseleder alt i henhold l program.
Vi bor i centrum af Berlin direkte på Alexanderplatz på det 4-stjernede Hotel Park Inn (I-a)lige
overfor TV-tårnet. Vort andet hotel: Berlin Plaza (I-b) ligger på Kurfürstendamm tæt ved
Gedächtniskirken og de mange spændende forretninger.
Ankomstdagen: A ængig af ankoms dspunktet kan gæsterne gå en tur på Alexanderplatz
eller på Kurfürstendamm hvis gæsterne bor på hotel Berlin Plaza. Den første a en serveres
velkomstdrink og a ensmaden fra kl. 18 og de øvrige a ener kl. 19 a.h.t. bu kkernes åbnings der. Bu kkerne har åbent l hhv. kl. 19 eller kl. 20. Den dansktalende rejseleder tager imod
gruppen ved ankomsten.
„Brandenburger Tor“
TV-tårnet og Alexanderplatz

„Reichstag“

1. udﬂugtsdag - Berlin: Denne dag skal gæsterne opleve Berlin. Gruppen starter ca. kl. 09 og
første stop er ved den imponerende Rigsdagsbygning, hvor gruppen besøger den store
glaskuppel øverst i bygningen. Herfra er der udsigt både over Berlin og l de folkevalgte
medlemmer af rigsdagen.Vi kan ikke garantere at gruppen kan besøge Rigsdagskuplen på den
ønskede dag, idet adgangen her l er begrænset og besøgs lladelse gives kun af den oﬃcielle
myndighed. Vi har dog hid l besøgt Rigsdagskuplen med alle grupper. Turen fortsæ er et kort
stykke l udﬂugtsskibet der sejler gruppen på en 1½ mes sightseeing tur gennem Berlin på
ﬂoden Spree. På sejlturen serveres frokost med 1 stk. valgfri drikkevare. Det vil være muligt
mod betaling at høre skibets informa oner om sejlturen på dansk. E er sejlturen kører
gruppen videre l Alexanderplatz, hvor gæsterne bl.a. har mulighed for at besøge det høje
TV-tårn. E ermiddagskaﬀen med kage serveres i panoramarestauranten i det populære
indkøbscenter KaDeWe. Resten af e ermiddagen er l egen disposi on. Eventuelt l besøg i
Gedächtniskirken eller i en af de store bu kker på Kurfürstendamm der ligger lige ved hotel
Plaza Berlin. (km. 36)
2. udﬂugtsdag l Potsdam, hvor gruppen først kører over den berømte bro hvor øst- og vestagenter blev udvekslet under den kolde krig. Here er besøges slo et Cecilienhof hvor 2. verdenskrig
blev afslu et og gruppen besøger de berømte værelser på slo et. E erfølgende ser gruppen de
andre smukke slo e og parker i Potsdam. Frokosten med 1 stk. drikkevare serveres i restaurant
tæt ved Sanssouci slo et. E ermiddagskaﬀe med kage serveres på vort hotel. (km. 86)
Hjemrejsedagen: E er morgenmaden på hotellet starter hjemturen.

„Gedächtniskirche“

4-dages rejse inkl. alle ovenstående ”all-inclusive” ydelser samt dansktalende rejseleder .
rejse hotel
periode
I-a-P1 Park Inn Hotel**** maj, juni, sept., okt.
I-a-P2 Park Inn Hotel**** april, juli, august
I-b-P1 Hotel Plaza***
I-b-P2 Hotel Plaza***
„Glienecke-Brücke“

Slo et Cecilienhof

april, maj, juni, sept., okt.
ankomst so
juli, aug., nov., dec.
ankomst so+mo
Slo et Sanssouci

