
JUL I BERLIN

HEDENSTED

- med Ældresagen i Hedensted
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til Rigsdagsbygningen. Tilbage i bussen 
kører vi forbi Siegessäule, til Potsdamer 
Platz for at se de enorme nybyggerier, 
som kaldes Berlins Mythos. Turen fort-
sætter ind i det gamle Vestberlin, hvor 
vi slutter ved Bahnhof Zoo.

Dag 3 – Den Kolde Krig (M)
Vi kører til Friedrichstrasse og ser Ber-
lins mest kendte grænseovergang - 
Checkpoint Charlie. Herfra går vi til 
Topografi des Terrors, en udstilling om 
Berlins udvikling under krigen. Her fin-
der vi både et stykke af Berlinmuren, 
en billedudstilling mm - alt sammen 
placeret på stedet for det tidligere Ges-
tapo hovedkvarter. En slentretur ned af 
sidegaderne til Kurfürstendamm med 
specialforretninger, cafeer og marskan-
disere kan varmt anbefales. Og Kejser 
Wilhelms Gedächtniskirche, med det 
ødelagte tårn, der står som et mindes-
mærke om krigen, er et besøg værd.

Dag 4 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
Danmark. Der bliver mulighed for at 
gøre de sidste indkøb ved grænsen. 

Dag 1 – Ankomst
Vi kører fra Danmark tidligt og ankom-
mer til Berlin sidst på eftermiddagen.

Dag 2 – Byrundtur i Berlin (M)
I dag skal vi udforske Berlins historie og 
mange seværdigheder. Turen starter i 
Østberlin ved den største rest af muren 
- East Side Gallery. Vi fortsætter til Un-

ter den Linden, som er et af Berlins hi-
storiske centre, hvor mange historiske 
bygninger og statuer findes. Vi stopper 
ved en af de smukkeste pladser, Gen-
darmenmarkt, med to domkirker - side 
om side. Vi fortsætter forbi det jødiske 
monument og den amerikanske ambas-
sade til Berlins vartegn, Brandenburger 
Tor og Pariser Platz. Herfra spadserer vi 

JULEMARKED I BERLIN
På julemarkederne oplever man skikke og traditioner i en stemningsfuld, historisk atmosfære. Vi 

skal også beskæftige os med Anden Verdenskrig og besøge steder, hvor man stadig fornemmer den 

kolde krig og tiden inden Berlinmurens fald.

4 dage 
fra  

kr. 2.345

AFGANG

Prisen inkluderer:
• Transport i 4-stjernet luksusbus
• Morgenbakke
• Gratis kaffe/te i bussen efter behov
• 1 x frokostsandwich på udrejsedagen
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad
•  Transport/udflugter jfr. program
• 1 times stop for grænsehandel
• Dansk rejseleder
• WIFI i bussen
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 925

Best Western Plus Plaza 4****
Hotellet ligger centralt på Kurfürsten-
damm og kun 700 meter fra Gedächt-
niskirche. Skønt 4-stjernet hotel med 
stor morgenmadsbuffet og stilfuld 
indrettet værelser. Alle værelser er 
med eget bad/toilet, tv og minibar. På 
hotellet forefindes endvidere restau-
rant og hotelbar.

Tilmelding til Ans Rejser på 70260049

30.11. - 03.12.2020

PRIS PR. PERSON

kr. 2.345


