På rejse med Viborg Højskoleforening

_BERLIN

30 år efter Murens fald
25. - 28. august 2019

Med dansk rejseleder!

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser.
Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse,
refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode
minder sammen.

REJSELEDER
SVEN PRIMDAL

Formand for
Viborg Højskoleforening.
Sven kan træffes
på tlf. 51267157
for uddybende spørgsmål
vedrørende turen.

BERLIN 30 ÅR EFTER MURENS FALD
I år er det 30 år siden Berlinmuren faldt. Den 9. november markeres
dagen i Berlin, og også frem til da, er det noget, der sætter sit præg
på byen. Ta’ med Viborg Højskoleforening på denne spændende
4-dages tur. Berlinmurens fald skal ses i en historisk sammenhæng
med Østblokkens åbning mod vest, Tysklands genforening og endelig Den Kolde Krigs afslutning. Vi kommer ind under huden på
det moderne Berlin, møder en by i forvandling, får et kendskab til
det historiske og politiske Berlin og ser spor efter det tidligere Østog Vestberlin. Vi kører hjem via et stop i det historiske Potsdam.
Rejsen er arrangeret for foreningens medlemmer, men alle interesserede er velkommen på denne særlige højskoletur. Der er reserveret 30 pladser i alt. Teknisk rejsearrangør er Unitas Rejser i
Silkeborg.
.

PROGRAM
DAG 1: DANMARK – BERLIN

DAG 3: BYRUNDTUR

Afrejse fra Viborg med bus
med ankomst til Berlin hen på
eftermiddagen.

Via Strasse des 17. Juni kører
vi til Brandenburger Tor, som vi
spadserer igennem ind på Pariser Platz.

Ved ankomsten bliver vi indkvarteret på Berlin Mark Hotel, som ligger meget centralt
i det tidligere Vestberlin. Dette
4 stjernede hotel er indenfor
2 minutters gang fra Berlins
berømte handelsgade, Kurfürstendamm. Der er aircondition
på værelserne og mulighed for
enkeltværelse mod merbetaling.
Hotellet ligger 10 minutters
gang fra Gedächtniskirche,
Berlin Zoo og KaDeWe (Kaufhaus Des Westens).
(-/-/-)
DAG 2: BYRUNDTUR’
Efter morgenmaden, som spises på hotellet, går vi i gang
med at udforske Berlins mange
seværdigheder.
På gaden Unter den Linden ligger de historiske bygninger og
statuer som perler på en snor.
Besøg på Alexanderplatz med
Verdensuret.
Herefter kører vi til området
Prenzlauer Berg, som er under stærk forvandling, og som
viser os noget af det ”gamle
Østberlin” - og går en tur langs
Eastside-Gallery (rest af Muren, som i dag er kunstværker
på rad og række).
Om aftenen kører vi en aftentur i Berlins gader.
(M/-/-)

Vi gør holdt ved Rigsdagsbygningen, inden vi fortsætter til
Haus der Kulturen der Welt.
Herfra sejler vi en tur på
Spreefloden, hvor vi passerer
forbi nogle af Berlins mægtige
bygningsværker, bl.a. Nationalgalleriet, Humboldt Universitetet, Domkirken og nybyggerierne i Moabit-bydelen.
Denne aften skal vi opleve et
storslået internationalt multishow i Friedrichstadt Palast:
VIVID – en kærlighedserklæring til livet.
(M/-/-)
DAG 4: POTSDAM, SANS
SOUCI
Efter morgenmaden forlader vi
hotellet og kører til byen Potsdam på grænsen til Berlin.
Potsdam er mest kendt for sine
mange slotte: Slottet Sanssouci fra 1747, bygget som bolig
for den preussiske konge, er
nok den mest kendte.
Vi går en tur i parken, før det
igen er tid til at vendte hjemad
mod Danmark.
Hjemkomst om aftenen.
(M/-/-)

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pris per person
Medlemmer kr. 3.100,Iikke-medlemmer kr. 3.200,Rejsen gennemføres ved minimum 20
deltagere. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til Unitas Rejser
senest 10. juni 2019.
BETALING OG BETINGELSER
Depositum på 15% samt evt. forsikringer
betales ved tilmeldingen
Restbetaling betales senest 60 dage før
afgang
PRISEN INKLUDERER
•
Dansk rejseleder
•
3 x overnatning i delt dobbeltværelse med bad og toilet på værelset
•
3 x morgenmad
•
Bustransport ifølge programmet
•
Bådtur på Spree
•
Billetter til VIVID
•
Bidrag til Rejsegarantifonden
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Øvrig forplejning
• Entreer
• Drikkevarer
• Forsikringer
• Evt. lokal turistskat
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 870,• Sygdoms-afbestillingsforsikring 		
6% af rejsens pris
• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson) kr. 278,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson fra 70 år) kr. 389,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(hele husstanden) kr. 552,Overdragelse af rejsen er ikke mulig, efter udstedelse af billetten.
BEVÆGELSE OG MOBILITET
Rejsen foregår primært i fladt terræn
med forskelligt underlag, enkelte niveauforskelle mv, og egner sig for selvhjulpne godt gående.

MÅLTIDER OG VÆRELSER
De inkluderede måltider er hver dag
markeret med M= morgenmad, F=
frokost, A= aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.
Aftensmad spiser vi på en nærliggende
restaurant. En 3-retters middag koster
ca. 25 Euro
Til frokost spises der sandwich eller lignende. En stor sandwich koster ca. 6
Euro.
OBLIGATORISK SYGDOM- OG HJEMTRANSPORTFORSIKRING
Har du ikke det Blå EU sygesikringskort
eller rejser du udenfor dækningsområdet, kræver vi, at du har en rejseforsikring som minimum dækker sygdom og
hjemtransport. Ved tilmelding skal du
oplyse os, dit forsikringsselskab samt policenummer.
PAS OG VISUMKRAV
For danske statsborgere med dansk pas
gælder følgende krav: Passet skal være
gyldigt mindst til forventet hjemrejse.
Der kræves ikke visum til Tyskland.
VALUTA
I kontant valuta: Euro. Kreditkort kan ligeledes anvendes en del steder. Vi anbefaler dog at medbringe Euro hjemmefra til
de første par dage.
FORBEHOLD
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Alle vore rejser evalueres
og forbedres løbende på baggrund af
vore rejselederes og deltageres tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være
ændringer i programmet, fra rejsen blev
købt, til den finder sted. Lokale forhold
kan medføre, at vi under rejsen er nødt
til at ændre indholdet eller rækkefølgen
herpå. Vores mål er, at deltagerne får den
bedst mulige rejse.
ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers almindelige betingelser vedrørende pakkerejser, som deltagerne bør læse før jeres
endelig bestilling. Betingelserne fremsendes gerne på mail eller kan læses på
www.unitasrejser.dk

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.

_

UNITAS REJSER
Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg
+45 8682 5611
rejser@unitas.dk

_

unitasrejser.dk
facebook.com/unitasrejser
instagram.com/unitasrejser
linkedin.com/unitasrejser

