Berlin · Julemarked ·
2022
4 dage

Tag med på et funklende juleeventyr, når vi udforsker tre julemarkeder i Berlin.
Berlin med alle de funklende julemarkeder er en af
vores mest populære rejser i adventstiden! Berlinerne
forstår nemlig at julehygge - og byens mange
charmerende julemarkeder er berømte for deres
levende julemusik, dampende Glühwein og grillede
tyske pølser!
I juletiden vrimler det med traditionelle, sjove og
anderledes julemarkeder i den tyske hovedstad. Fra de
helt klassiske med strikvarer, kunsthåndværk, grillpølser
og Glühwein til små genbrugs- og designerjulemarkeder,
der kun har åbent en enkelt weekend. På denne
busrejse til Berlin oplever vi de hyggelige og velbesøgte

julemarkeder på Gendarmenmarkt og Alexanderplatz
samt ved Gedächtniskirche. Vores erfarne rejseleder og
chauffør holder desuden øje med, hvilke andre
julemarkeder, der også er værd at aflægge besøg.
Vi bor på det 4-stjernede Hotel Berlin, som ligger
centralt i Berlin, tæt ved Wittenberger Platz og
shoppinggaden Kurfürstendamm. Et rigtig godt
udgangspunkt for den inkluderede
og interessante byrundtur, hvor vi skal se nogle af byens
største seværdigheder. Berlin er en oplagt by til
juleshopping, så du vil naturligvis også få tid til at gå på
opdagelse i byens mange spændende butikker.

Datoer og priser
Vi har i øjeblikket ingen kommende datoer planlagt for denne rejse.
Er du interesseret i at vide om og hvornår, vi er klar med nye datoer og progam for denne rejse, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og kom på forkant med alle nyheder, nye kataloger og få gode rejsetips.

Opsamling på busrejser

Tillæg pr. person
Dobbeltværelse som eneværelse

950,-

Fold køreplanen ud for at se alle ruter og

Frokostbuffet Rostock-Gedser, inkl.
øl, vin og vand ad libitum

155,-

Afbestillingsforsikring

210,-

Brændstoftillæg

78,-

Obl. administrationstillæg

89,-

• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi

Vigtigt! Opsamling i København:
Indtil d. 31/12 2022 vil opsamlingsted Sjælør Station

Valby Station ved Lyshøjgårdsvej nr. 73

Brorabat · Rejsende fra Bornholm, Fyn

Inkluderet i prisen

opsamlingstider.

være ændret til:

Rabat pr. person

eller Jylland

Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.

250,-

(busholdepladsen).

Bemærkninger

Passer rejsen til dig?

• 3 nætter i Berlin på Hotel Berlin****
• 4 x morgenmad (1.-4. dag)

Denne rejses program passer til dig, der er almindelig

• 1 x middag (1. dag)

godt gående. Det svarer til, at du kan gå i et tempo på

• Besøg på julemarkedet ved Gedächtniskirche
• Besøg på julemarkedet på Gendarmenmarkt
• Besøg på julemarkedet på Alexanderplatz
• Byrundtur i Berlin

ca. 4 kilometer på 1 time.
Er du mindre godt gående, anbefaler vi rejserne under
vores koncept ”I ro og mag”. Her er rejsernes program
tilpasset dig, der ikke længere er så godt til bens.

• Aftentur gennem det oplyste Berlin
• Sejltur på Spreefloden
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Se alle ”I ro og mag”-rejser her.

Hovedrute 1 · Gedser-Rostock t/r
Udrejse

Hjemrejse

05.30

Roskilde, tæt ved banegården på hjørnet af
Køgevej/Ny Østergade

21.00

05.45

Høje-Taastrup Station, Banestrøget ved
taxiholdepladsen

20.45

06.30

København, Sjælør Station - tilslutning af
opsamlingsrute 7

20.15

06.45

Karlslunde ved motorvej (udrejse Circle K, vest /
hjemrejse Shell, øst)

19.45

07.00

Ølby Station ved Netto

19.30

07.35

Tappernøje ved motorvejen (udrejse Circle K, vest
/ hjemrejse Shell, øst) - tilslutning af
opsamlingsrute 4 og 5

19.00

07.45

Stensved, p-pladsen ved afkørsel 41

18.45

07.55

Højmølle Kro

18.30

08.15

Nykøbing Falster ved Cementen

18.15

08.30

Gedser ved Scandlines billetkontor

17.45

Opsamlingsrute 4
Udrejse

Hjemrejse

05.00

Kalundborg Banegård

21.00

05.15

Svebølle Center

20.40

05.30

Jyderup Banegård

20.30

05.50

Ruds-Vedby Banegård

20.15

06.05

Slagelse, Nordre Stationsvej

20.00

06.20

Sorø Busterminal, Rådhusvej

19.45

06.40

Fuglebjerg ved kirken

19.30

07.00

Næstved ved banegårdspladsen

19.15

Skift i Tappernøje til hovedrute

Opsamlingsrute 5
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Nykøbing Sjælland Banegård

20.55

05.35

Vig forsamlingshus

20.40

05.40

Herrestrup ved busterminalen

20.35

06.00

Holbæk Banegård ved Jernbanevej 6

20.05

06.15

Tølløse Banegård

19.40

06.40

Ringsted Banegård

19.35

07.00

Haslev Banegård

19.15

Skift i Tappernøje til hovedrute

Opsamlingsrute 7
Udrejse

Hjemrejse

04.15

Gilleleje Station

22.00

04.45

Helsingør Station ved sundsiden

21.30

05.15

Hillerød Station ved busterminalen, Nordre
Jernbanevej

21.05

05.40

Holte Station ved Stationsvej

20.45

05.55

Lyngby Station ved Jernbanepladsen 1

20.30

Skift på Sjælør Station til hovedrute

Dagsprogram
1. dag: Ankomst til Berlin og julemarked ved
Gedächtniskirche
I vores bekvemme bus kører vi til Tyskland via GedserRostock. Overfarten tager knap to timer, så der er god
tid til at nyde den store inkluderede brunch med æg,
bacon, ost, brød, te, kaffe og meget mere. Midt på
eftermiddagen ankommer vi til Berlin og indkvarteres på
vores gode hotel.
Efter vi har fundet os til rette på hotellet, arrangerer
rejselederen en spadseretur til julemarkedet ved
Gedächtniskirche, som tilbyder traditionelle julesager,
kunsthåndværk og gastronomiske fristelser. Stemningen
stiger i takt med, at mørket falder på, og de mange lys
bliver tændt. Sidst på eftermiddagen går vi tilbage
til vores hotel, hvor vi sammen spiser middag.
Inkluderede måltider: Morgenmad og middag.

Tiergarten, forbi Sejrssøjlen og op mod Brandenburger
Tor og Rigsdagsbygningen med den karakteristiske
glaskuppel. Vi passerer desuden Unter den Linden,
Alexanderplatz med fjernsynstårnet samt Checkpoint
Charlie og Potsdamer Platz med de mange moderne
bygninger.
Om eftermiddagen har du tid til at opleve byens
hyggelige julemarkeder - og dem har Berlin mange af.
Det mest kendte er Gendarmenmarkt på den smukke
plads med Koncerthuset og den tyske og franske
domkirke. Pladsen er i juletiden omdannet til et stort
julemarked med masser af boder. Hele eftermiddagen
kan du ose på julemarkedet eller gå på juleindkøb i
Berlins mange lækre butikker og varehuse.
Om aftenen har du mulighed for at udforske Berlins
mange gastronomiske tilbud. Rejselederen anviser gerne
gode spisesteder nær hotellet. Når mørket er faldet på,
kører vi en lystur gennem den smukt oplyste by. På flere
af Berlins brede boulevarder er træerne oplyst af
tusindevis af små pærer, hvilket er et fantastisk flot syn.
Inkluderede måltider: Morgenmad.

Den flot oplyste Gedächtniskirche.

2. dag: Byrundtur og julemarked på
Gendarmenmarkt
Med vores egen bus begiver vi os ud på den store
byrundtur, hvor vi blandt andet kører ad
Kurfürstendamm forbi Gedächtniskirche, gennem

Det populære julemarked på Gendarmenmarkt.

3. dag: Julemarked på Alexanderplatz
Vi fortsætter gårsdagens byrundtur, der også tager os på
den historiske sejltur gennem Berlin på floden Spree. På
sejlturen fra Hauptbahnhof kan vi blandt andet se
regeringskvarteret og Rigsdagen. Efter sejlturen kører vi
til det store julemarked på Alexanderplatz ved
fjernsynstårnet. Her er der god tid til
julemarkedsoplevelser, indkøb eller til bare at nyde
julestemningen blandt boderne med stegte æbler,

Julemarked på Alexanderplatz.

Berliner-karrypølser og Glühwein. Lys og julemusik
sørger for den rette hyggelige stemning. Der er ikke
fælles middag om aftenen, men rejselederen kommer

4. dag: Hjemrejse

gerne med forslag til gode restauranter.

Nyd morgenbuffeten på hotellet, inden vi først på

Inkluderede måltider: Morgenmad.

holder en pause undervejs og sejler fra Rostock midt på

formiddagen pakker bussen og kører mod færgen. Vi
eftermiddagen, så vi kan være hjemme i Danmark først
på aftenen.
Inkluderede måltider: Morgenmad.

Hotelinformation
Hotel Berlin, Berlin****
Moderne 4-stjernet hotel i Berlins vestlige del. Hotellet

Værelser

ligger i gåafstand fra varehuset KaDeWe og i nærheden
af både cafeer og restauranter. Hotellet råder over

Vi bor på pæne dobbelt- eller twinværelser, som er ca.

fitnessrum, sauna, restaurant og bar. Der er elevator til

20m2 store. Alle værelser er udrustede med tv,

alle etager.

køleskab, sikkerhedsboks, aircondition samt
badeværelse med bruseniche eller badekar og
hårtørrer.

Hotel Berlin.

Eksempel på dobbeltværelse med adskilte senge på
Hotel Berlin.

Eksempel på badeværelse på Hotel Berlin.

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - torsdag: Kl. 10.00-16.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

Fredag: Kl. 10.00-15.00

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

