
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333

panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

Vestærø 
Pensionistforening

5 dages busrejse inkl. halvpension 

Fra mandag d. 31. maj til fredag 4. juni 2021

Mellem Berlin, Dresden og Cottbus finder vi en af Nordeuropas mindre kendte 

naturperler, nemlig Spreewald, som med sine 480 km2 og sit finmaskede net af 

kanaler, åer og bække i dag er et fredet område, hvor motorsejlads er forbudt, 

og hvor selv postbuddet må stage sig frem i sin lille postbåd gennem Tysklands 

”Grønne Venedig”. Turen byder også på besøg i Dresden, som efter 2. 

Verdenskrigs bombardement nu igen fremstår som europæisk kulturby med 

bygninger genopført efter originale tegninger. Ligeledes besøg på Meissen

Porcelæn, fabrikken som gennem århundreder har frembragt Europas fineste og 

mest kostbare porcelæn. I Berlin når vi en byrundtur til de største 

seværdigheder som Brandenburger Tor, Rigsdagsbygningen, Gedächtniskirche, 

Checkpoint Charlie og besøg i legendariske Spandau Zitadelle.

Inkl. i prisen

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 

✓ Dansk rejseleder på turen

✓ 3 x overnatning på Sorat Hotel Cottbus 4*

✓ 1 x overnatning på Holiday Inn Berlin City-West 4*

✓ 4 x middag 

✓ 4 x morgenbuffet

✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter

✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, entréer etc.

Pris

Pr. person i dobbeltværelse Kr. 4.150,-

Tillæg for enkeltværelse Kr.    800,-

Information og tilmelding ved henvendelse til 

Bodil Moritzen tlf. 24 87 52 11 Mail: bodilmoritzen@live.dk

Betaling

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,- der 

betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales senest 60 

dage før afrejse. 

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter 

Rejser (Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 

Forbehold for ændringer i programmet

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende

Rejsebevis sendes gratis pr. mail, Q-postforsendelse kr. 65,-

Spreewald - Berlin

Gratis 
”Corona” 

afbestilling 
indtil 8 uger 
før afrejse

mailto:bodilmoritzen@live.dk


Højdepunkter

• Cottbus ved Spreefloden

• Kanesejlads på idylliske kanaler

• Meissen - kendt porcelæn

• Dresden - kulturcentrum

• Frauenkirche i Dresden

• Semper Opera & Zwinger Slottet

• Spandau Zitadelle i Berlin

Entréer (ca. priser)

• Kanefart - Sejltur kr. 150,-

• Entre til Meissen Porcelæn  kr.   90,-

• Spandau Zitadelle kr.   35,-

Sorat Hotel Cottbus 4* 

Ligger ved Slotskirkepladsen i den 

gamle bydel. Tidløs design og en 

personlig atmosfære præger hotellet. 

Terrasse ud til pladsen, bar og sauna. 

Elevator. Alle værelser har bad og 

toilet, TV, radio, telefon, hårtørrer.

Holiday Inn Berlin City-West 4*

Beliggende i et roligt område i 

Spandau kvarteret. Store lyse

moderne værelser med aircondition, 

kabel TV. Hyggelig restaurant,  bar 

og gratis wi-fi.

1. dag: Cottbus og Spreewald

Vi kører via Neumünster mod Berlin. Med passende pauser undervejs 

ankommer vi sidst på eftermiddagen til Cottbus, ca. 125 km syd for 

Berlin. Byen ligger ved floden Spree i udkanten af Spreewald. Området er 

også hjemegn for sorberne, et folkeslag på omkring 50.000, der har eget 

sprog og stolte, kulturelle traditioner.

2. dag: Kanefart Lübbenau

I dag skal vi på sejltur. En ”Kanefart”, hvor man mageligt kan læne sig 

tilbage og lade sig fragte gennem det imponerende landskab. Undervejs 

går vi i land - med mulighed for at nyde en ”lokal” frokost. Efter ophold i 

Lübbenau er vi sidst på eftermiddagen tilbage i Cottbus, hvor der er tid til 

at se nærmere på byens seværdigheder. Under middagen er der sikkert 

nok at snakke om efter dagens vandfart.

3. dag: Meissen og Dresden

Meissen og Dresden står på dagens program. Byen Meissen er måske ikke 

så kendt som produkterne, der fremstilles her. Meissen-porcelæn har 

skrevet sig ind i den europæiske historie, og vi besøger den kendte fabrik. 

Her ser vi, hvordan leret på forunderlig vis omdannes til det smukkeste 

porcelæn, og i museet ser vi fabrikkens produkter fra de sidste 200 år. 

Naturligvis kan vi købe, og prisen følger kvaliteten. 

Sachsen var et selvstændigt kongerige indtil 1871, og hovedstaden 

Dresden bærer tydeligt præg deraf. Slottet Zwinger, den smukke 

Semper Opera og Frauenkirche ligger langs Elbens flodløb og er alle en 

kulturhovedstad værdig. Særligt imponerende er det at se den nyligt 

genopbyggede by, der nætterne mellem 13. og 15. februar 1945 

nærmest blev jævnet med jorden af allierede bombefly.

4. dag: Berlin og byrundtur

Vi forlader Cottbus og kører nordpå til Berlin. På en byrundtur ser vi 

bl.a. Brandenburger Tor, Gedächtniskirche og Sejrssøjlen, 

Rigsdagsbygningen, Charlottenborg, den fælles nordiske ambassade, 

Checkpoint Charlie, de sidste rester af Berlinmuren, samt de nye 

områder ved Potsdamer Platz. Tid på egen hånd inden vi kører til vores 

dejlige hotel, hvor middagen venter.

5. dag: Besøg Spandau Zitadelle og hjemrejse

Efter morgenmad pakker vi bussen og kører til det smukke 

renæssancefort, Spandau Zitadelle. Fortet blev afsluttet i 1594 med 

fire bastioner og blev betragtet som uindtageligt. Det har været brugt 

til diverse formål gennem tiderne, bl.a. som ammunitionsfabrik under 

Trediveårskrigen og gaslaboratorium under 2. Verdenskrig. I dag er 

stedet museum, og vi får en rundvisning, inden vi kører tilbage til 

Danmark.


