Berlinresa för Aktiva Seniorer i Jönköping, 2 - 5 maj 2018
– en nästan all-inclusive resa
Följ med oss och upplev Berlin, en av Europas mest intressanta städer, under skön vårtid!
Staden har en otrolig mängd sevärdheter, ett rikt kulturutbud och är fylld med spår från olika
historiska epoker, men samtidigt är det en avslappnad atmosfär med stora parker och sjöar.
Läget i förhållande till Sverige gör Berlin till ett perfekt resmål!

Program
Dag 1. Onsdag 2 maj
Stopp för bussfika med fralla och kaffe/the i Ljungby. Vi åker sedan vidare till Helsingborg,
där blir det en kort färjetur till Helsingör, därefter tar vi färjan i Gedser till Rostock.
Under överfarten som tar ca 1 timme och 45 minuter äter vi en gemensam lunchbuffé med vin/öl/mineralvatten/juice. Framåt kvällen når vi Berlin. Vid framkomsten
väntar oss på hotellet en härlig 3-rätters middag eller buffé. Vi bor på ett fint,
4-stjärnigt hotell beläget på en lugn sidogata i centrala Berlin, nära Kurfürstendamm,
det berömda varuhuset KaDeWe och den stora stadsparken Tiergarten.
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Dag 2. Torsdag 3 maj
Vår vistelse i Berlin börjar med en 3-timmars stadsrundtur i buss med flera stopp
med svensk lokalguide.
Vi äter lunch på en mycket omtyckt restaurang vid trevliga Ludwigkirchplatz nära
Kurfürstendamm.
På eftermiddagen finns fri tid för egna aktiviteter.
Tillval på eftermiddagen en utflykt med vår guide till det magnifika slottet
Charlottenburg i nordvästra Berlin som är omgiven av en unik barockträdgård.
Pris beroende på antal personer: 100 - 175 kr/person.
Som tillval på kvällen erbjuds en storslagen varietéföreställning på Wintergarten,
en av de vackraste teatrarna i Europa. Njut av en kväll med hisnande artisteri,
medryckande musik av bl.a. Johnny Cash och Bruce Springsteen, spännande
show äventyr och kulinariska läckerheter.
Vårt pris till er: 580 kr inklusive 3-rätters middag. Ordinarie pris 950 kr.
Bussen kör till och från teatern.
Dag 3. Fredag 4 maj
Under förmiddagen gör vi en rundtur med bussen i murens spår med vår guide.
Vi dyker in i hur delningen av staden påverkade staden på olika plan, inte minst
hur den enskilda medborgaren levde sitt liv i en delad stad.
Vi äter lunch på en utvald restaurang med trevlig atmosfär.
Efter lunch blir det en guidad rundvandring med vår guide i en av Berlins främsta
sevärdheter: glaskupolen på
Riksdagshusets tak.
Därefter fri tid för egna
aktiviteter
På kvällen en 3-rätters middag
eller buffé på hotellet.
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Dag 4. Lördag 5 maj
Efter frukost på hotellet åker vi upp mot Rostock och gör ett stopp för Border
shopping innan vi tar färjan till Gedser i Danmark. Under överfarten äter vi en
gemensam lunchbuffé med dryck (vin/öl/mineralvatten/juice).
Bussfika efter vägen.
Med er hem har ni många
fina upplevelser av Berlin.
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Resefakta
Antal deltagare: minst 30 och max 50 personer
Pris vid 30 personer: 5 740 kronor. Pris vid minst 40 personer: 5 240 kronor
Vi (Er Resa) förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till valutakursförändringar
Frågor om resan & anmälan:
Ingvor Jutnäs Mobil: 070-234 88 71, Tfn: 036-130568,
E-post: ingvor.jutnas@outlook.com
Anmälan senast 30 november 2017
Ange också personnummer, vilket krävs för att komma in i Riksdagshuset.
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
Betalning & resevillkor:
Anmälningsavgiften 1 000 kronor/person skall vara Er Resa tillhanda senast den
15 december 2017. Betalning sker mot utskickad faktura.
Anmälan till resan är bindande,
inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.
Resterande betalning skall vara Er Resa tillhanda senast 35 dagar före avresa.
Ingen återbetalning av slutbetalning vid avbokning.
Betalning sker mot utskickad faktura.
Allt detta ingår i priset:
• Buss 4 dagar enligt program
• 3 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé på 4-stjärnigt hotell
• 2 Lunchbufféer med dryck (vin/öl/mineralvatten/juice) under överfarten
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser.
• 2 luncher • 3 middagar (3-rätters middag eller buffé) på hotellet
• Stadsrundtur och rundturer med svensk guide enligt program
• Bussfika x 2
Ingår inte: dryck till måltiderna förutom till lunchbuffén vid överfarten
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser.
Enkelrumstillägg: 900 kronor
Tänk på...
...att ta med pass!
...att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort.
...att ni har det europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos försäkringskassan).

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
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