
Busrejse, 4 dage
HØJDEPUNKTER
• Brandenburger Tor

• De store boulevarder

• Det gamle Østberlin

• Mulighed for besøg og mid-
dag i Rigsdagskuplen

• Vores velbeliggende hotel

Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Ma 24.09 To 27.09 2.495,- A/1
Ma 08.10 To 11.10 2.495,- A/1
Sø 14.10 On 17.10 2.495,- A/1
To 18.10 Sø 21.10 2.495,- A/1
Ma 26.11 To 29.11 2.395,- A/1
Ma 03.12 To 06.12 2.395,- A/1
Ma 10.12 To 13.12 2.395,- A/1
Ma 17.12 To 20.12 2.395,- A/1

Afrejse fra Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris  Rute
Sø 14.10 On 17.10 2.595,- J/3
To 18.10 Sø 21.10 2.595,- J/3
Ma 26.11 To 29.11 2.395,- J/3

Ma 03.12 To 06.12 2.395,- J/3
Ma 10.12 To 13.12 2.395,- J/3
Ma 17.12 To 20.12 2.395,- J/3

Se påstigningssteder og tider på side 63.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, 
hotelophold med morgenmad, udflugter 
(ex. entréer), samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 600,-
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
3-retters middag første aften: 175,- 
Stars in Concert ca. 575,-
Rigsdagskuppel inkl. 3-retters middag: 480,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Vores rejser til Berlin har år efter år 
et trofast publikum. Det er en rejse til 
den gamle og nye hovedstad. En rejse 
til en storby, hvor tidligere tiders kon-
ger og kejsere har sat deres præg, og 
hvor en stor del af Europas historie 
også i fremtiden vil blive født.
På rejsen er du ledsaget af en dygtig 
chauffør og en rejseleder, der tager dig 
med på spændende byrundture. Der 
bliver desuden tid på egen hånd til at 
se Berlin. Fra sidst i november stråler 
Berlins mange julelys, og de hyggelige 
julemarkeder åbner.
Under opholdet i Berlin bor vi på de 
velbeliggende ***Berlin Mark Hotel 
(Jylland og Fyn afg.) og på ***Sorat 
Hotel Ambassador (Sjælland afg.). 
Alle værelser har bad, toilet m.m.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Berlin
Afrejse fra Sjælland går via Gedser–
Rostock, og rejser fra Jylland og Fyn 
via Padborg.
Vi ankommer til Berlin hen på efter-
middagen. Ved ankomsten bliver vi 
indkvarteret på hotellet. Aftensmad er 
i tilkøb og tilbydes på en nærliggende 
restaurant. 

2. dag: Byrundtur
Efter morgenmaden ser vi Berlins 
mange seværdigheder. Bl.a. Unter den 
Linden,  fjernsynstårnet på Alexan-
derplatz og Prenzlauer Berg, som viser 
os noget af det ”gamle Østberlin”. 

3. dag: Byrundtur
Via Charlottenburg Slot kører vi til 
Brandenburger Tor, hvor vi spadserer 
ind på Pariser Platz. Vi kommer forbi 
Rigsdagsbygningen, inden vi fortsæt-
ter til Haus der Kulturen der Welt. 
Desuden mulighed for en sejltur på 
Spreefloden, hvor vi sejler forbi nogle 
af Berlins mægtige bygningsværker.

4. dag: Potsdam, Sans Souci.  Hjem-
rejse
Efter morgenmaden forlader vi hotel-
let og kører mod nye oplevelser. I Pots-
dam gør vi ophold ved det smukke 
rokokoslot, Sans Souci, hvor der bliver 
lejlighed til at spadsere en tur i par-
ken. Herfra går rejsen tilbage mod 
Danmark.

Aftenarrangementer
En af dagene kører vi en Berlin by 
Night tur. 
Vi tilbyder desuden en tur til Rigsdags-
kuplen. Her nydes en 3-retters middag 
sammen med den flotte udsigt over 
Berlin. Se pris under tilkøb.
Vi anbefaler også showet ”Stars in 
Concert”. En stor oplevelse inkl. mid-
dag. Se pris under tilkøb.

Aftensmad 
Der er masser af restauranter tæt ved 
hotellet. Du er velkommen til at følges 
med rejselederen på restaurant.

Berlin

•  -
bergen

Berlin

6 Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


