Med bus til Berlin april 2017
Horsens Kunstforening i samarbejde med
Mikkeltours

24.-28. april 2017.

5 oplevelsesdage i Berlin med Horsens Kunstforening
Der er altid skønt i Berlin, foråret ingen undtagelse.
Fortovscafeerne er allerede ved at blive fyldt op, stemningen er i top.
Spændende oplevelser venter, hver gang man besøger Berlin.
Foreløbigt program.

Mandag den 24.4.
Afrejse fra Horsens kl. 08.00.
Ankomst Berlin – Alexanderplatz kl. 15.-16.
Kort introtur i bussen på vej til hotellet.
Indkvartering på hotel H2-Alexanderplatz, Karl Liebknecht Strasse 32.
Fællesspisning om aftenen på restaurant i nærheden af hotellet.
Tirsdag den 25.4.
Formiddag: Besøg på Jødisk museum – guidet rundvisning på dansk eller
engelsk. Museet, hvor bygningerne også fortæller historie.
Frokostpause.
Eftermiddag: Guidet tur i Berlin med besøg i Kuplen på Rigsdagen.
Aften: Egne udfoldelser.
Onsdag den 26.4.
Formiddag. Besøg på Museum Bröhan, Charlottenburg
Frokostpause. Evt. et frokostbesøg på Zitadellet i Spandau.
Eftermiddag. Hamburger Bahnhof.
Om aftenen, hvis det ønskes er der mulighed for andre oplevelser, f.eks.
shows:
Fridrichsstadt Palast
Wintergarten
Mikkeltours hjælper gerne med billetter.
Torsdag den 27.4.
Museum Berggrün, Charlottenburg
Eftermiddag til egne studier
Aften: Besøg i TV-tårnet med spisning.
Fredag den 28.4.
Formiddag: Potsdam med Schloss Sanssouci.
Mulighed for guidet rundvisning på slottet.
Derefter hjemkørsel.

Pris: 4195 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse 800 kr.
For ikke-medlemmer: 4495 kr.
Prisen er baseret på min. 30 deltagere. Inkluderet i prisen er:
4 overnatninger med morgenmad, aftensspisning 24.4. og 27.4. entreer til de
nævnte museumsbesøg, rejseleder, guidet tur i byen og besøg i kuplen.
Ikke inkluderet er drikkevarer, rundvisning på slottet Sanssouci samt evt.
billetter til shows.
Bussen er til rådighed under opholdet i det omfang køre/hviletidsbestemmelserne tillader det.

Tilmelding til:
Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk
Tlf.
Opgiv venligst emailadresse ved tilmelding, hvis det er
muligt.

.

www.mikkeltours.dk
erik.mikkelsen@mikkeltours.dk
Tlf. 46404694/51300694.
Stakhaven 8, 4070 Kr. Hyllinge,
Rejsegarantinr: 2383

