
  

 

 

 

 

 

 

 

4 dage fra onsdag den 5. oktober til lørdag 
den 8. oktober 2022. 

Program: 

Dag 1 
Vi kører fra Sønderbro 12 i Aalborg kl. 05.00, og på 
vejen ned gennem Jylland hygger vi os med kaffe 
og rundstykker i bussen. 
 
I løbet af eftermiddagen er vi fremme i Berlin, hvor 
vi bliver indkvarteret på Hotel Par Inn by Radisson, 
som ligger på Alexander Platz. 
 
Vi spiser aftensmad på hotellet, hvorefter resten af 
aftenen er til fri disposition. 
 

Dag 2 
Efter morgenmaden tager vi på en tur rundt i 
Berlin, hvor vores lokalguide vil vise os rundt i den 
spændende hovedstad. 
 
Først på eftermiddagen slutter udflugten, 
hvorefter der bliver mulighed for at udforske byen 
yderligere på egen hånd resten af dagen. 
 

Dag 3 
Vi spiser morgenmad på hotellet og skal herefter 
på endnu en guidet halvdagstur rundt blandt 
Berlins mange interessante seværdigheder. 
 
Eftermiddagen er til egen disposition – og om 
aftenen mødes vi for at spise på restauranten 
Hofbräu Wirtshaus. Her skal vi nyde en to-retters 
menu og opleve et stykke Bayern lige i hjertet af 
Berlin. Restauranten byder nemlig på noget, der 
minder om Oktober-fest-stemning alle årets dage 
med solide måltider, bayersk øl og levende musik 

Dag 4 
Vi spiser morgenmad og forlader hotellet i løbet af 
formiddagen.  
 
Ved den dansk-tyske grænse holder vi pause med 
mulighed for grænsehandel. Vi spiser også sen 
frokost ved grænsen inden vi fortsætter 
hjemturen. 
 
Turen ender igen ved Sønderbro 12 i Aalborg. 

EFTERÅRSTUR TIL BERLIN 

4 DAGE FOR 2100,- KR. FOR MEDLEMMER 



Prisen inkluderer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. medlem: kr. 2100,-  

Pris ledsager: kr. 3475,-  

Skriv i tilmeldingen hvem du ønsker at dele værelse med eller om du ønsker enkeltværelse 

(tillæg for enkeltværelse 900 kr.) 

OBS: Du/I er selv ansvarlige for rejseforsikring samt evt. afbestillingsforsikring!!! 

 

Sidste bindende tilmeldingsdato: 3. juli 2022, kl. 24.00 

Der vil være løntræk i lønnen for august – altså den løn du får udbetalt den 1. september. 

Ledsagere, efterlønnere og pensionister indbetaler senest den 31. august 2022 på mobilepay 850358 med 

navn på deltager. 

 

Bestyrelsen tager forbehold for manglende tilmelding: 

Ved færre end 35 tilmeldte aflyses turen. 

 

De bedste hilsner og med ønsker om en dejlig tur, 

 

Personaleforeningen i Senior og Omsorg 

Arrangør: Marianne Andersen og Pia Harder fra bestyrelsen 

 Transport i turistbus 

 Kaffe og rundstykker i bussen dag 1 

 3 overnatninger med morgenmad på Park Inn by Radisson Berlin 

www.parkinn-berlin.de 

 2 x aftensmad (dag 1 og dag 3) 

 1 x frokost (på hjemturen) 

 2 udflugter i Berlin med lokalguide 

 Dansk rejseleder 

 Tillæg for enkeltværelse kr. 900,- 

http://www.parkinn-berlin.de/

