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RABAT 
200,- TIL DE 

HURTIGE

Schlager i Berlin
Storslået koncert med schlagermusik

En perlerække af de mest populære tyske og østrigske schlagerstjerner optræder til Schlager 
koncert i Berlin. Oplev Howard Carpendale, Vanessa Mai, Münchener Freiheit, voXXclub, Mickie 
Krause og Ross Antony. Berlin er en af Europas førende kulturelle hovedstæder og er i den 
absolutte superliga som turistmål. Som europæisk metropol tiltrækker Berlin kunstnere, turister 
og forretningsfolk fra hele verden. Byens stemning er både mondæn og alternativ. Kontrasten 
afspejler sig overalt i byen, ikke mindst i indkøbsmulighederne. Her er noget for enhver smag. 
Lige fra Europas største varehus, KaDeWe, til små markeder og sidegadernes alternative 
designere. Som et symbol på Berlins generobrede status som hovedstad – og på Tysklands 
genforening – knejser den gennemgribende istandsatte Rigsdagsbygning med sin glaskuppel. I 
dag er den en af byens mest besøgte turistattraktioner. Øverst oppe er der en formidabel udsigt 
over hele byen, ligesom man heroppe fra også kan se ned i selve rigsdagen.

MUSIKREJSE – 4 DAGE DAGSPROGRAM

1. dag: Afsted til Berlin
Turen går gennem Slesvig-Holstein til den gamle 
østtyske grænsepost Gudow. Sidst på eftermiddagen 
når vi Berlin og vores hotel, som er beliggende i den 
nordlige del af Berlin. Om aftenen spiser vi middag 
på hotellet. 

2. dag: Schlager koncert
Efter morgenbuffet er der tid på egen hånd, indtil 
vi om eftermiddagen skal til Schlager koncert og 
høre Howard Carpendale, Vanessa Mai, Münchener 
Freiheit, voXXclub, Mickie Krause og Ross Antony. 
Efter en storslået Schlager parade venter bussen på 
at køre os tilbage til hotellet.

3. dag: Byrundtur og tid på egen hånd
På byrundturen i den centrale del af Berlin ser vi bl.a. 
Brandenburger Tor, Gedächtniskirche og Sejrssøjlen, 
Rigsdagsbygningen, Charlottenborg, den fælles 
nordiske ambassade, Checkpoint Charlie, de sidste 
rester af Berlinmuren, samt nogle af de nybyggede 
områder omkring Potsdamer Platz. Eftermiddagen 
er på egen hånd til at gå på oplevelse i denne 
fantastiske by.

4. dag: Berlin og hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen. Herefter har 
du formiddagen til at opleve Berlin på egen hånd. 
Berlins turistattraktioner er overvældende og så 
mangfoldige og forskelligartede, at enhver smag 
kan tilfredsstilles. Først på eftermiddagen kører vi 
mod Danmark med ophold for de sidste indkøb ved 
grænsen. Vi når vores hjembyer først på aftenen.

I Tyskland benyttes Euro.

•  Besøg i Fjernsynstårnet
•  Mange spændende museer på Museumsøen
•  Besøg Holocaust monumentet
•  Berliner Unterwelten Museum

PANTER REJSER ANBEFALER

DIVERSE

Afrejse  Hjemkomst                  Pris  Rute
Fredag 14.06 Mandag 17.06               3.199,-            D / 2

Evt. tillæg
Enkeltværelse                                             525,-
Billet i bedste kategori                                     175,-

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
• 2 x middag / buffet
• Byrundtur i Berlin
• 1 x billet til Die Schlagernacht des Jahres koncert
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Am Lunik Park er et hyggeligt hotel i den nordlige 
del af Berlin. Her er der mulighed for at slappe af i naturens 
omgivelser efter en dag i den pulsende storby. Hotellet har 
egen restaurant, et wellness-område og gratis Wi-Fi. Alle 
værelser er med bad/toilet, TV og telefon.


