
 

Pris pr. person: 5.000 kr. 

Inkl.: kørsel i 4-stjernet røgfri bus, kaffe m. rundstykker dag 1,  frokost ved 

bussen dag 1, alle aftener mad på Restaurant Haus der 100 Biere, (ligger 

ca. 2 min gang fra hotellet), ophold i dobbeltværelse med morgenmad på 

vores hotel.  Drikkevarer for egen regning.  

Tillæg for enkeltværelse: 1.600 kr. 

Prisen inkluderer ikke frokoster, som ikke er nævnt og ej heller 

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring. 

 

Hoteloplysninger: Hotel Ku´Damm 101, Kurfürstendamm 101, 10711 

Berlin, tlf. 49 30 5200550 

Hotel info:  Alle værelser har bad/toilet og TV. Aircondition og Wi-Fi.  

Tilmelding: Hjemmesiden https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/saeby  

og vælg Berlin. Regning udstedes af Hanstholm Rejser. Se Sæby 

Folkeblad 22. februar 2023. Spørgsmål: Svend Erik Madsen, 4075 2368. 

Programmer i Krystalcafeen.  

Teknisk arrangør: Hanstholm Rejser (Rejsegarantifonden nr. 1146).  

                             

 

 

                     Medlemstur til    

         Berlin

 

             

             5.-9. juni 2023                                   

Hanstholm Rejser             

   

                               Sæby

https://www.kudamm101.com/
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/saeby


Mandag den 5. juni: 

Afgang kl. 6.00 fra busterminalen i Sæby. Formiddags kaffe med 
rundstykker. Frokost kan købes til ca. 40 kr.. Bestilles hjemmefra. Øl/vand i 
bussen, pris ca. 10 kr.                                                                                                 

Er i Berlin sidst på eftermiddagen. Resten af dagen er til fri rådighed. 

Tirsdag den 6. juni – torsdag den 8. juni: 

 Vi skal på rundtur i Berlin med dansk rejseleder. Vi får bl.a. følgende unikke 
og verdensberømte bygninger at se: Gedæchtniskirche, Potsdamer Platz, 
Hohenschønhausen (det gamle Gestapo hovedkvarter) entre , Unter den 
Linden, Brandenburger Tor, Rigsdagen, Berliner Dom, Holocaust 
mindesmærket, det gamle Stasi fængsel og Checkpoint Charlie. 

En 1-times sejltur på Spree er også med i prisen; gælder også entre til 
Hohenschønhausen. 

Vi ser den store Alexanderplatz med mulighed for shopping.  

Der er også mulighed for tilkøb til det store TV-tårn. Entre: 195 kr. pr. person   
skal bestilles samtidig med rejsen.  

Fredag den 9. juni: 

Vi starter hjemrejsen kl. 8.30 efter morgenmaden. På turen hjemad skal vi 
lave et stop hos Ricklinger Landbraueri for at nyde en frokost (1-ret inkl. lille 
øl/vand) er med i prisen. 

Derefter kører vi videre mod grænsen, hvor der er et kort ophold på 1-1½ 
time til indkøb af varer. 

Forventet hjemkomst i Sæby først på aftenen. 
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