30.05.19 – 02.06.19 - NFV
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 2.700,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 525,00 kr.
Rejsen er inkl.:
1 nat Mercure Hotel Atrium Braunschweig
2 nætter på Hotel Econtel Hotel Berlin Charlottenburg
3 x morgenmad på hotel
1 x aftensmad på hotellet i Braunschweig
1 x madpakke på 2. dagen
1 x guidet rundtur med dansktalende guide i Berlin
Udflugter/ ture som beskrevet
Moderne turistbus
Færge: Rødby – Puttgarden / Rostock
Personlige forsikringer, ikke angivet entréer og drikkevarer er ikke
inkluderet i rejsen.
Dag 1.
Afgang fra Farum mod færgen i Rødby. Fremme i Puttgarden fortsætter vi
til Celle, hvor der vil være tid til at spise frokost. Foruden frokost vil der
være tid til at gå en tur og nyde den charmerende gamle by, med over 400
smukke bindingsværkbygninger.
Efter opholdet i Celle kører vi til vores hotel i Braunschweig. Ankomst cirka
kl. 17:00.

Dag 2.
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Gärtnerei Bechtel som er
beliggende lidt uden for byen Wolfsburg.
Efter nogle spændende timer i blomsternes og planternes tegn, fortsætter
vi til Potsdam der er delstaten Brandenburgs hovedstad. Her skal vi se et af
byens flotte og berømte parkanlæg Sanssouci.
Sidst på eftermiddagen kører vi det sidste stykke til vores hotel i Berlin.

Dag 3
Efter morgenmaden tager vi på en rundtur i Berlin, guidet af dansktalende
guide. Her får vi lov at se mange af Berlins seværdigheder og får et indblik i
Berlins historie.
Senere på dagen tager vi ind og ser den smukke Botanischer Garten Berlin.
Haven er mere end 330 år gammel og vurderes som værende en af de 3
vigtigste i verden af sin slags. Haven er imponerende stor og der vil derfor,
være god tid til at gå rundt og opleve alle de forskellige arter af træer og
planter.

Dag 4. Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til Basdorf, hvor vi
skal besøge Gärtnerei Schlestein og deres mere end 800 forskellige
fuchsiaer.
Herfra kører vi videre mod Rostock, hvorfra vi tager færgen tilbage til
Danmark.
REJSEFAKTA:
Afrejse: Hjemkomst: Påstigningssted/adresse: Hestetangsvej 30A, Farum
30.05.19 - 02.06.19 Afgangstid/hjemkomsttid: 06.00 / 17.30
PRIS: Pr. person i delt dobbeltværelse 2.700,00 kr. ved min. 35 personer
Tillæg for eneværelse: 525,00 kr.
Prisen er baseret på et antal på min. 35 og max. 48 pers. (Ved forespørgsel,
mulighed for op til 54 pers. Dog betinget af at vores store busser er ledige.)
- hvilket udløser den første friplads til gæst nr. 36 og nr. to til gæst nr. 42
begge i delt dobbeltværelse. ”Gevinsten” deles ud på alle gæster!

Links:
Hotel i Braunschweig:
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0871-mercure-hotel-atriumbraunschweig/index.shtml
Hotel i Berlin:
https://www.amber-hotels.de/berlin-charlottenburg/
Fuchsiagartneri i Wolfsburg:
https://www.gaertnerei-bechtel.de/sortenliste/
OBS, 3 stiklinger i 12 cm potte: 3,90 - lidt større planter 4,90 Euro,
2018 priser. 500-600 forskellige.

Schloss Sanssouci, Potsdam
https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-sanssouci

Botanisk Have, Berlin
https://www.bgbm.org/de/garten/willkommen-im-garten
Fuchsiagartneri i Basdorf
http://www.gärtnerei-schlestein.de – omkring 800 forskellige, – større
planter i 12 cm potte ca. 4.- Euro i 2018 priser. Mange præmier for deres
planter.

