Værd at vide!
Valuta: Euro.

Berlin

Berlin: Tysklands hovedstad med ca. 3,6 mill. indb.
U-Bahn og S-Bahn: Berlin har et velfungerende metronet.
Afstand: Viborg – Berlin 630 km.
Grænsehandel: Der gøres ikke ophold ved grænsen.
Husk: Gyldigt pas og det blå sygesikringskort.
Transport: Vi kører med Silkebus fra Silkeborg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afrejse:

Fredag den 25. november 2022
Løgstør Busterminal
kl. 05.30
Hjemkomst: Søndag den 27. november 2022
Løgstør Busterminal
ca. kl. 22.00
Der er opsamling i Viborg og Kolding.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salg og information:

PouLis Rejser
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup
Klokkelyngen 42, 8800 Viborg
Tlf. + 45 28 30 14 65
E-mail: poulisrejser@gmail.com

www.poulisrejser.dk
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads til Berlin
NB: Der er nummereret pladser i bussen

Juletur – 3 dage
25/11 – 27/11 2022

kun kr. 1.995,Salg og information:

PouLis Rejser
Tlf. 28 30 14 65
www.poulisrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden

Oplev Berlin og de mange spændende
julemarkeder med PouLis Rejser.

Rejseplan

Tag med PouLis Rejser til Berlin og oplev den helt
specielle og smukke julestemning, som er her. Du får også
mulighed for at se mange af Berlins seværdigheder på den
store guidede byrundtur med vores danske lokale guide.

Fredag hen på eftermiddagen ankommer vi til Berlin, hvor vi skal bo i centrum af det
tidligere Vestberlin, hvor der især ved juletid er en fin stemning her med masseraf lys,
farver, neon og intensiv shopping stemning. Efter
vi har tjekket ind på hotellet, går vi sammen på
opdagelse i området, hvor vi ender oppe ved
kirkeruintårnet af Kaiser-Wilhelm Gedächtnis
Kirche, som er vartegnet for det tidligere Vest
Berlin for enden af Kurfürstendamm. Her skal vi
opleve det store og hyggelige julemarked.
Kl. 19.00 er der aftensmad på en restaurant i
nærheden for dem, der har tilmeldt sig dette.
Herefter er aftenen til fri disposition.

I Berlin er der overalt pyntet festligt op. Der er mange hyggelige
og traditionsrige julemarkeder
overalt på gader og pladser, hver
med sit særpræg. Fra de mange
hyggelige boder sælges bl.a.
julegodter, glühwein og forskellige juleting - overalt ”dufter” det
af jul – ta´ med og oplev det selv.

1. dag – ”Det tidligere Vest Berlin”

2. dag – ”Jul i Berlin”

Hotel
Air in Berlin, Ansbacher Strasse
6, Berlin.
Hotellet er et moderne 3-stjernet
by-hotel og har en fin beliggenhed
i det gamle Vest Berlin ved det
kendte stormagasin KaDeWe.
Tillæg for eneværelse kr. 350,00.
Halvpension:
Der er mulighed for tilkøb af 2 x
aftensmad på 2 forskellige
restauranter for i alt kr. 300,00.
Skal bestilles ved tilmeldingen.

Pris kun kr. 1.995,Pr. person i delt dobbeltværelse med kvartpension fra morgenmad 2. dag til og med
morgenmad sidste dag, buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi. Kaffe og rundstykke i
bussen på udturen, udflugter, rejseleder og dansk lokal guide på byrundturen samt
lokal cityskat og gebyr til Rejsegarantifonden.
Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling.

Kl. 09.30 starter vi dagen med at køre en tur i det tidligere Vest Berlin med Kurfyrsten
Damm, forbi de 5 nordiske ambassader, Sejrssøjlen og videre til Rigsdagsbygningen.
Herefter fortsætter turen til Brandenburger Tor og
Holocaustmonomentet inden vi slutter ved
Gendarmenmarkt, hvor vi skal opleve det første
og vel nok fineste julemarked i Berlin. Turen
fortsættes til Potsdammer Platz, hvor vi skal se
det fantastiske Sony Center inden der er frokost
på egen hånd. Hen på eftermiddagen kører vi
retur til hotellet, hvor der er et lille ophold til at
shoppe omkring Kurfürstendamm.
Kl. 18.30 tager vi ind til Alexander Platz, hvor vi spiser til aften på Hotel Park Inn.
Herefter er der mulighed for at opleve endnu et par storslåede julemarkeder på egen
hånd på Alexander Platz og foran ”Det røde Rådhus”.
Kl. 21.45 kører vi en lille ”panoramatur” retur til hotellet.

3. dag – ”På sporet af den kolde krig”
Kl. 09.30 står vores guide klar igen. Vi starter dagen i det ældste Berlin,
Nikolaiviertel, Unter den Linden, Slotsøen med genopførelse af Kongeslottet samt
Berliner Dom. Vi skal også opleve ”Det tidligere Øst Berlin” med Karl Max Strasse,
og East Side Gallery som er det længste sammenhængende stykke af Berlinmuren, der
står tilbage bemalet af internationale kunstnere efter murens fald og Checkpoint
Charlie, nok den mest berømte grænseovergang i Berlinmuren. Her er der tid til at gå
lidt rundt på egen hånd, inden der køres hjem til Danmark
Ret til ændringer forbeholdes

