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Konfirmationsgave?
Med børn & børnebørn til Berlin
Fra Jylland med bus:
14.-18. april 2019

Fra København med fly:
14.-17. april 2019

Har du/I et barn/barnebarn i teenagealderen, som fortjener en gave, der giver jer fælles minder
for resten af livet? Hvad med at invitere på en ”dannelsesrejse” til Berlin, hvor man kan opleve
byens brogede historie blandet sammen med det pulserende liv, som Berlin i dag er kendt for.
Programmet er tilrettelagt således, at det ikke kun er for ”garvede” Venstrefolk med historisk
interesse men også for unge, videbegærlige sjæle, der gerne vil have lidt anderledes oplevelser
med hjem?
Vi begynder fx med en helt speciel byrundtur – en ”Trabi-safari”, hvor vi ser Berlin fra en
Trabant – den østtyske ”folkevogn”. Og vi skal selv køre (kræver kørekort). På sidstedagen
besøger vi Filmpark Babelsberg i Potsdam sydvest for Berlin, de verdensberømte filmstudier,
hvor man bl.a. kan overvære et stuntshow, hvor artister viser deres færdigheder – uden at
komme til skade.
I programmet er der også lagt tid ind til, at man kan gå på opdagelse på egen hånd – og skulle
der være noget, man har lyst til at springe over, så er det også muligt. Bare giv besked derom.
Vi håber, at mange har lyst til at dele en sådan rejseoplevelse med deres barn eller barnebarn.
Læs programmet og bliv inspireret til en anderledes rejseoplevelse.
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Program
Søndag d. 14. april (Palmesøndag)
Ab Jylland
Kl. 07.30
kl. 11.00
ca. 18.30

Afrejse fra Olesens Busser, Hobrovej 172, Støvring – mulighed for parkering.
Undervejs mod grænsen mulighed for påstigning i.h.t. nærmere aftale.
Frokost- & indkøbspause, Harrislee – herefter videre mod Berlin med pause
undervejs.
Ankomst Berlin Tegel Lufthavnen

Ab København
Kl. 15.20
Anbefalet mødetid i Københavns Lufthavn, terminal 2
kl. 17.20
Afrejse fra København med easyjet
ca. 18.20
Ankomst Berlin Tegel Lufthavnen
Herfra kører den samlede gruppe videre til vores overnatningshotel for indkvartering. Om
aftenen fælles middag på hotellet.
Mandag d. 15. april
Kl. 09.00
Afgang fra hotellet til Berlins centrum, hvor vi begynder dagen med en ikke helt
almindelig safari, nemlig en Trabi-safari, hvor vi ser Berlin fra en af de næsten folkekære
Trabanter, østtyskernes folkevogn, som nærmest blev et symbol på murens fald. Da vi selv skal
køre, er det en fordel at halvdelen af os har et gyldigt kørekort og lyst til at prøve en sådan tur
bag rattet i en Trabi.
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Efter denne specielle oplevelse skal vi besøge ”Checkpoint Charlie” – nej der er ikke meget
tilbage, men her ved den mest berømte grænseovergang mellem Øst- og Vestberlin opstod i
1963 museet ”Haus am Checkpoint Charlie” (www.mauermuseum.de), et ”must”, hvis man
ikke har besøgt det tidligere. Alternativt kan man besøge Asisi Panorama The Wall, der på et
900 kvm stort panoramabillede skildrer dagliglivet på begge sider af Muren en efterårsdag i
80’erne – se asisi.de/en/panorama/the-wall/

Herefter kører vi til Nicolai-Viertel i Østberlin, hvor der bliver lejlighed til at spise frokost på
egen hånd inden vi går over til DDR-museet. Her kan man få et indblik i hverdagslivet i DDR,
hjemme, i arbejdslivet, i skolen og blandt landets elite. Alternativt kan man fra samme sted
tage på en times sejltur gennem Berlin på floden Spree.

Sidst på eftermiddagen kører vi forbi Holocaust Mindesmærket, hvor vi holder en kort pause
inden vi fortsætter til Potsdammer Platz – før krigen hjemsted for Europas travleste gadekryds,
sidenhen ingenmandsland mellem øst og vest, i dag et indkøbscentrum med butikker, kontorer
og restauranter. I et af højhusene tager vi Europas hurtigste elevator op til toppen, hvorfra der
er den fineste udsigt over hele Berlin.
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Herefter er der nogle timer til rådighed – fx til et besøg på egen hånd på Deutsches
Spionagemuseum (deutsches-spionagemuseum.de), der har åbent til kl. 20. Eller til en bid mad,
inden bussen kører tilbage til hotellet kl. 21.
Tirsdag d. 16. april
Vi begynder dagen med en speciel travetur. Den berømte lufthavn Tempelhof var i funktion
indtil 2008. I dag er alle de historiske bygninger anvendt til mange forskellige formål og det
udendørs areal er frit tilgængeligt som et parkområde, der tydeligt bærer præg af en lufthavn.
Der bliver tid til at gå på opdagelse på egen hånd inden vi fortsætter til Deutsches
Tecknikmuseum (sdtb.de/technikmuseum/startseite/), hvis vartegn er en ”Rosinenbomber” –
et af den slags fly, der fløj forsyninger ind til bl.a. Tempelhof under blokaden af Vest-Berlin. Her
kan man se alt, der har med trafik at gøre til lands, til vands og i luften.

Ved middagstid fortsætter vi til Kurfürstendamm og Bahnhof Zoo, hvor der bliver tid til frokost
og oplevelser på egen hånd. Måske et besøg i Zoo Berlin, Tysklands ældste zoologiske have –
eller på indkøb i KaDeWe, det berømte varehus, der har alt – eller kan skaffe det!
Sidst på eftermiddagen møder vi mange tyske og internationale ”berømtheder”, når vi besøger
Madame Tussauds museum på Unter den Linden, der i øvrigt også har en afdeling tilegnet
Muren ”Living with the Wall”.
Hermed er vores besøg i selve Berlin slut og vi returnerer til vort hotel, hvor middagen venter.
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Onsdag d. 17. april
Efter morgenmaden forlader vi vort hotel og kører til Potsdam, sydvest for Berlin, hvor vi
besøger Filmpark Babelsberg, der er anlagt i forbindelse med de berømte filmstudier – se evthttps://www.filmpark-babelsberg.de/de/ Billetten inkluderer adgang til forskellige shows og
rundvisninger (også bag kulisserne) og ikke mindst et stort stuntshow. Et drømmeland for børn
og barnlige sjæle, der giver en fornemmelse af, hvor tæt man kan komme på virkeligheden i
filmverdenen.
Midt på eftermiddagen forlader vi Babelsberg og kører til Gatow, i det tidligere Vest-Berlin,
hvor det engelske RAF frem til 1994 havde deres egen flyveplads. Den hører i dag under
Luftwaffe, der har åbnet et flymuseum på området. Her kan man se alle former for militærfly –
fra både øst og vest, udendørs og i flere hangarer. Se evt. http://mhm-gatow.de/
Fra Gatow forsætter vi mod nord til Berlin Tegel, hvorfra der er flyafgang til København kl.
19.40 med easyjet – hjemkomst København kl. 20.50.
Bussen fortsætter til vort overnatningshotel nordvest for Berlin, hvor middagen står klar efter
indkvartering.
Torsdag d. 18. april (Skærtorsdag)
kl. 09.00
Afrejse fra vort overnatningshotel mod grænsen.
Ca. 15.00
Ankomst Harrislee – indkøbspause inden vi fortsætter nordpå mod Støvring.
Ca. 19.00
Hjemkomst Støvring.
Ret til ændringer forbeholdes
Priser pr. person:
Grundpris i dobbeltværelse.:
Medlemspris, medlem af Venstre:
Tillæg for enkeltværelse:

Ab Jylland med bus:
4.395,- kr.
3.995,- kr.
850,- kr.

Ab København med fly:
4.995,- kr.
4.595,- kr.
565,- KR.

Grundprisen inkluderer:
Ab Jylland:
✓ Bustransport i 5 dage
✓ 3 overnatninger i Berlin inkl.
morgenmad (halvpension 1. nat)
✓ 1 overnatning i på hjemrejsen inkl.
halvpension
✓ Program med entreer som anført
✓ Dansk rejseleder
✓ Alle afgifter inkl. dansk moms

Ab København:
✓ Flytransport København-Berlin/retur
inkl. håndbagage
✓ Transport iflg. program
✓ 3 overnatninger i Berlin inkl.
morgenmad (halvpension 1. nat)
✓ Program med entreer som anført
✓ Dansk rejseleder i Berlin
✓ Alle afgifter inkl. dansk moms

Grundprisen inkluderer ikke: Evt. yderligere entreudgifter, drikkevarer og lign.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding/betaling: Til Fogt Studie- & Grupperejser på tlf. 6914 1300 eller via mail til
rejsmed@fogtrejser.dk eller benyt tilmeldingsblanketten på www.fogtrejser.dk.
Ved tilmelding bedes for samtlige deltagere oplyst: Fulde navn som i pas, fødselsdato,
medlemsnummer i Venstre og for busrejsen ønske om påstigningssted.
Endvidere bedes oplyst faktureringsadresse, tlf.nr. samt email-adresse.
Til orientering: Som medlem af Venstre får du en rabat på rejsen. Derfor bedes du oplyse dit
medlemsnummer ved tilmelding.
Herefter fremsender vi faktura på depositum, 1.000 kr. pr. person. Restbeløbet faktureres til
betaling medio februar 2019.
Rejseforsikring: Det gule sygesikringskort dækker ikke udenfor Danmark. Rejseforsikring, der
dækker sygdom og hjemtransport bør derfor tegnes inden afrejsen. Kontakt dit forsikringsselskab
eller spørg Fogt Rejser. Det blå EU-sygesikringskort skal medbringes.
Hotelkvalitet:
Berlin: Nyere, 4-stjernet Campus hotel beliggende i Vest-Berlin, i grønne omgivelser ca. 5 km fra
Kurfürstendamm. Alle værelser med bad/douche, radio/tv og telefon. På hotellet findes
restaurant, bar, fitnesscenter og konferencefaciliteter.
På hjemrejsen til Jylland 3-stjernet hotel lige udenfor Berlin med samme faciliteter.
Buskvalitet: Vi kører i røgfri 4-stjernet langtursbus med luftaffjedring, hvilestole med klapborde og
fodstøtter, toilet, køkken og køleskab, wi-fi, radio/CD-afspiller m. mikrofon og video.
Flytransport: Afhængig af tilmeldingstidspunkt tager vi forbehold for ud- & hjemrejsetidspunkt og
flyselskab (alt.: SAS eller Norwegian). Med easyjet er der pt ingen vægtgrænse for håndbagage dog kun 1 stk. max 56x45-25 cm. Kuffert (max 23 kg) kan medbringes mod tillæg.
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt
såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves tillæg for
enkeltværelse – også såfremt den ene af personerne melder fra pga. sygdom eller lign.
Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.
Husk pas!
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