Vi kan nu tilbyde en fantastisk tur til Spreewald – på 3* Hotel Haus Irmer, Cottbus. Hotellet er
familiedrevet og med en god beliggendhed midtvejs mellem Berlin og Dresden.
Hotellet har elevator, terrasse, skøn have, sauna og egen restauranter med forskellig opdelinger.
Alle værelser er med bad/toilet, telefon, tv og radio.
Dertil er der mulighed for tilkøb af pleje til krop & sjæl – idet der er wellness tilknyttet hotellet.
Diverse massager, fod/hånd & ansigtspleje for både damer og herrer.
Turen køres i en 4* Turistbus fra Ørslev Turistfart med køkken og toilet. Der vil undervejs blive
holdt passende pauser. Ved udrejsen vil der til frokost være mulighed for køb af pølser m/brød el.
kartoffelsalat
Opholdet er med ½ pension – morgenmadsbuffet og middag – startende med middag på hotellet
og sluttende med morgenmad. Morgenmaden består af buffet, Aftensmaden henholdsvis buffet
og 3 retters menu.
Alle udflugter, øl, vin & likørsmagninger er og sejltur på Spree er inkl.
Program:
1. Dag: Opsamling diverse steder – se plan. Udrejse er via Gedser/Rostock kl. 9:00
Ankomst til hotellet sidst på eftermiddagen. Middag på hotellet og aftenen på egen hånd.
2. Dag: Udflugt til Berlin efter morgenmaden. Berlin er en af Europas spændende
hovedstæder, hvor man kan opleve spændende arkitektur, myldrende menneskeliv,
kulturtilbud af enhver art. Vi starter med en byrundtur i bussen til bl.a. Brandenburger Tor,
Rigsdagsbygningen, Checkpoint Charlie, Muren og meget meget mere… Der vil blive stop
ved Potsdamer Platz, hvor I kan nyde en frokost på egen hånd. Efter hjemkomsten til
hotellet vil der være middag med Vinsmagning.
3. Dag: Udflugt til Dresden. Spændende tur til Dresden, som er kunst – og kulturby af høj
international rang og er med på UNESCO´s Verdensarvsliste. Berømte bygningsværker
Frauenkirche, Zwinger og Schloss Pillnitz blev opført i perioden 1694-1733. I slutningen af
2. verdenskrig blev store dele af byen ødelagt, men er genopført i original stil gennem
mange år. Vi vil holde ved Zwinger til afsætning og så er der ca. 4 timer på egen hånd i
byen til, at se seværdighederne og indtage en frokost. Derefter retur til vores hotel.
Middag med Vinsmagning.

4. Dag: Naturreservatet Spreewald. Efter morgenmaden vil vi køre gennem det smukke
Spreewald, som er gennemskåret af næsten 1000 km kanaler og grøfter. Efter en kort tur
med ”Spreewalder Molly” – et lille tog – er vi fremme, hvor vi skal ud og sejle med pram,
som bliver staget frem. Derefter ”Spreewalder Molly” retur til bussen. Vi vil – hvis vejret
tillader det tage ud et skønt sted og få ”Frokosten” i det grønne. Efter hjemkomsten til
hotellet er der Kaffe, Kage og Likørsmagning. Middag på hotellet.
5. Dag: Hjemrejse. Hjemrejse efter morgenmaden.
Vi skal med færgen fra Rostock Kl. 17:00
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Opsamling følgende steder:

Mødetid – 10 min før afgang

Kl. 5:45 - Valby Station
Kl. 6:00 - Rødovre, Bjødstrupvej 51
Kl. 6:35 - Ølby Station
Kl. 6:50 - Rønnede, P-pladsen v/motorvejen
Kl. 7:20 - Vordingborg, P-pladsen v/ Afk. 41
Kl. 7:50 - Cementen Nykøbing F.

Alt dette for kun Kr. 3495,- pr. person (Tillæg for enkeltværelse Kr. 300,-)
Vi køre efter ”Først til Mølle” princippet. Tilmelding senest d.1/2-2016
INDBETALING:
Beløbet bedes indbetalt på konto nr.:
Reg.nr.: 8113 – konto nr.: 1175124
1. Depositum Kr. 500,- pr pers. bedes indbetalt 4 dage efter tilmeldingen.

2. Restbeløbet bedes indbetalt senest d.28.2.2016

BTB Vin/ Bill & Helle Brodersen, Højbakken 11 Dalby, 4690 Haslev Tlf.: 56398677 - 40179360
Pia & Kurt Nielsen, Folemarken 6, 4800 Nykøbing F. Tlf.: 54850911 - 30351461

