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Sidst i november når mørket om eftermiddagen sænker sig over byen, 
bliver alle lysene tændt i Berlin. De mange julemarkeder med hver  
sit særpræg er velbesøgt af byens borgere og turisterne. Det dufter  
af krydderier og julekager og Glühwein, der sælges kunsthåndværk, 
håndarbejde, julepynt og fine gaveideer. Tysklands hovedstad har  
utallige seværdigheder, vi vil på udflugterne stifte bekendtskab med 
de mest berømte.
I Berlin bor vi centralt ved Potzdammer Platz. Derfra er der kun få  
minutters gang til den nye undergrundsbane, for de gæster der 
har lyst til at udforske Berlin på egen hånd. Her ligger også et lille  
julemarked og det kendte og julepyntede Sony Centret.

Program
1/2-dags udflugt
Efter morgenmaden starter vi med et besøg i det tidligere Stasi  
fængsel, hvor vi får en rundvisning. Derefter kører vi til Alexander  
Platz. På lang afstand kan man se fjernsynstårnet og det store  
pariserhjul, der står på julemarkedet. Her er der mulighed for at  
spise lidt frokost. Derefter kører vi tilbage til hotellet, resten af efter- 
middagen er på egen hånd

Heldagsudflugt
Efter morgenmaden kører vi ud for at se på Berlin. East Side Galle-
ri, Hollocaust Mindesmærket, Brandenburger Tor, Regeringskvarteret, 
Check Point Charlie, Friedrichsstr., Sejerssøjlen er nogle af de interes- 
sante ting, vi skal se. Vi slutter vores byrundtur på Kurfürsten Dam, hvor 
der vil blive god tid til frokost og juleindkøb. Vi kører tilbage til vores hotel 
for at nyde aftensmaden.

3. dag - 1/2-dags udflugt
I dag går vores rejse til Potzdam, der ligger lidt udenfor Berlin. Vi kører 
over Glienicke Brücke, broeen hvor man udvekslede spioner under den 
kolde krig. Vores mål er parken hvor det store slot Sanssouci ligger.  
Efter at have set parken, kører vi ind til Potzdam, hvor vi evt. kan nyde  
en frokost. Hjemme igen er resten af eftermiddagen på egen hånd. Under  
opholdet kører vi en aftentur for at se på julebelysningen i Berlin. Stasi  
bygning entré incl. Ellers ingen entréer.

Ret til ændringer forbeholdes, ifh. til vejr og lign



Hotel i Berlin:
Alper Hotel am Potsdamer Platz ***
Potsdamer Str. 82
D – 10785 Berlin

Hotelbeskrivelse:
3-stjernet hotel beliggende 10 min. gang fra Berlins Potsdamer Platz samt 
Tiergarten. Hotellet har elevator, bar og morgenmadsrestaurant. Aftens-
mad på nærliggende restaurant.
Alle værelser med privat bad og toilet.

Pris pr. person i dobbeltværelse
3.515,- kr.
Tillæg for eneværelse 650,- kr.

Prisen inkluderer:
4 x overnatninger 
4 x aftensmad, start 2/12
4 x morgenmad slut 6/12
3 dage med udflugter som beskrevet i program
Dansk rejseleder på hele turen
Kørsel i 4-stjernet turistbus
Kaffe og rundstykke i bussen på udturen.

Hvad der ikke er nævnt som inklusive skal betragtes som eksklusive.

Opsamlingssteder:
Grenå, Ørum, Nørager, Vivild, Allingåbro, Auning, Assentoft, Randers og År-
hus. Vi starter fra morgenstunden og opsamlingstidspunkter følger.



Betalingsbetingelser: 
Depositum 700,-kr. pr. deltager betales senest 8 dage efter modtagelse 
af rejsebevis. Restbeløbet senest 5 uger før afrejse.

Jo flere - Jo billigere - Jo sjovere
v/35 pers. pris 3.515,-kr.
v/40 pers. pris 3.315,-kr.
v/45 pers. pris 3.215,-kr.
v/50 pers. pris 3.115,-kr.

Mindste antal på turen er 35 personer. Jo før vi når dette mål, jo tæt- 
tere er I på en billigere pris og en uforglemmelig juletur til Berlin.

Så hvis denne tur er noget for dig/jer, så tilmeld dig hurtigst  
muligt og sørg for at at dine venner og familie også får mulighed  
for at komme med. Vi glæder os til at belønne dig for din indsats, evt. 
bonus/prisdifference udbetales i bussen.
______________________________________________________________

Afbestillingsbetingelser:
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring som dækker afbestilling pga. 
akut opstået sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald. Ønsker De at tegne en 
afbestillingsforsikring skal den tegnes ved bestilling af rejsen. Forsikringen 
kan tegnes hos Nørager Taxi og Turist.
Afbestillingsforsikring på denne tur koster 6% af rejsens prisen:  
211,-kr. (250,-kr.)

Hvis ikke der er tegnet afbestillingsforsikring gælder følgende ved afbestilling:
- indtil 45 dage før afrejse fradrag af gebyr på 150,-kr.
- 31-45 dage før afrejse er depositum tabt.
- 21-30 dage før afrejse er 40% af rejsens pris tabt.
- 11-20 dage før afrejse er 60% af rejsens pris tabt.
- 1-10 dage før afrejse er hele det indbetalte beløb tabt.

Vær opmærksom på at det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker  
hjemtransport. Vi tegner også gerne rejseforsikring, hvis du ikke allerede  
har en. Husk det gule sygesikringsbevis på rejsen.
Husk at medbringe PAS og at kontrollere dets gyldighed. Valuta: Euro


