
30 års dagen for 
murens fald

 4. dag: Oplevelser i Berlin og hjemrejse 
 Formiddagen er til egne oplevelser og først midt på efter-
middagen går turen igen hjemad mod Danmark. 

STORBYFERIE / KULTUR

Fra 4. til 10. november 2019 fejrer Berlin 30-årsdagen for 
Murens fald. 

Det bliver fejret med en byfestival med masse af udendørs 
udstillinger og arrangementer på syv historiske steder i byen.

Berlin 
Panter Rejser fejrer 30 års dagen for murens fald i Berlin

Afrejse  Hjemkomst                    Pris  Rute
Torsdag 07.11   Søndag 10.11  2.595,- *

Enkeltværelse      475,-

Udvid din rejseoplevelse
Middagsbuffet på 1. dagen  160,-
Aftenudflugt med middag i byen  300,-

PanterPrisen inkluderer 
 Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
 Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
 Dygtig og rutineret chauffør
 Erfaren dansk rejseleder
 3 overnatninger med morgenmad
 Byrundtur med guide
 Entré til DDR-museum
 Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Holiday Inn Berlin City-West 4* er beliggende i et roligt om-
råde i Spandau kvarteret med kun 5 min. gang til nærmeste 
U-Bahn, Rohrdam. Det er et godt udgangspunkt til shop-
ping og sightseeing. Store lyse værelser med aircondition, 
kabel TV. Gratis benyttelse af swimmingpool. 

Diverse
I Berlin benyttes Euro.

* Opsamlingstider kan ses på PanterRejser.dk

BUSREJSE - 4 DAGE
 1. dag: Udrejse og ankomst til Berlin
 Opsamling og afgang mod Berlin med forventet ankomst 
til hotellet sidst på eftermiddagen. Mulighed for tilkøb af middag 
på hotellet.

 2. dag: Byrundtur i Berlin og DDR-museum
 Vi kører ud på en stor byrundtur, hvor blandt andet alle de 
historiske og berømte seværdigheder, såsom; Brandenburger Tor, 
Unter den Linden, Alexanderplatz og Potsdamer Platz passeres. 
Naturligvis ser vi også Berlinmuren og East Side Gallery, hvor 1.316 
meter af den gamle mur i 1990 blev malet af kunstnere, for at af-
spejle, hvordan frustration, angst og vrede blev forvandlet til glæde 
og håb. Om eftermiddagen kører vi til det berømte DDR-museum, 
som er et af de flotteste interaktive museer i verden. Museet viser 
på bedste vis dagligdagen for østtyskerne, da muren adskilte byen 
under socialismen. (Entré er inkl.).

 3. dag: Checkpoint Charlie og Berlin på egen hånd
 I dag kører vi en tur til Checkpoint Charlie, hvor der vises 
masser af de historiske begivenheder. Blandt andet originale flugt-
genstande, som østtyskere har udtænkt, en flot udstilling i resterne af 
kælderen under Gestapos hovedkvarter og meget mere. 
Resten af dagen er til fri afbenyttelse, hvor man kan gå rundt i Berlin 
og se de mange festligheder og musik i gaden. 

  

Oplevelser i fællesskab


