
Inkl. I prisen 

.   Kørsel i moderne turistbus 

.   Rutineret chauffør. 

.   Dansktalende Rejseleder til udflugterne. 

.   4 x Overnatninger på Hotel Dorothenhof. 

.   4 x Aftensmad på hotellet. 

.   1 x Aften Buffet incl. Øl, vin og kaffe på færgen.  (hjemtur)  

.   1 x Frokost Buffet incl. Øl, vin og kaffe på færgen.  (udtur) 

.   1 x Byrundtur m/bus i Berlin ca. 3 timer. 

.   1 x Byrundtur til fods i Dresden. 

.   1 x Sejltur på Elben.  (Dresden) 

.   1 x Byrundtur til fods i Cotbus. 

.   1 x Sejltur i Berlin 

.   1 x Frokost i Spreewald  

.   1 x Kanesejlads på de idylliske kanaler i Spreewald 

.    Overfart Gedser-Rostock ca. 2 timer  

.    Udrejse Gedser kl. 11.15  hjemrejse Rostock kl. 17.45 

.    Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 
  

Ikke inkl. I prisen. 

.   Drikkevarer og frokoster. 

.   Og entrere som ikke er nævnt i ovenstående. 
    Der kan købes øl, vand, kaffe og morgenbitter i bussen.  

 

 

.   Pr. person i dobbeltværelse                       3,550.- kr. 

.   Tillæg for enkeltværelse                              650.- kr. 
 
.   Husk EU-Sygesikringskort 
 
Information & tilmelding til: 

 
 

 
 

 

.        Grethe Hansen      Tlf. 46 36 50 92  mobil. 40 33 52 92 

.        4000 Roskilde 
• Mail.  aphansen@webspeed.dk  
•  

Ved tilmelding betales kr. 1000,- pr. person 
Restbeløbet betales senest den 1. juli 2015 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank  

konto nr. 53962605893 

Mellem Berlin, Dresden og Cottbus finder vi en af Nordeuropas mindre kendte 
naturperler, nemlig Spreewald, som med sine 480 km2 og sit finmaskede net af 
kanaler, åer og bække, er  et fredet område. Her er motorsejlads forbudt og  post-
buddet må stage sig frem i sin lille postbåd. Så fat stagen og tag turen gennem 
Tysklands ”Grønne Venedig”. De mere magelige kan læne sig tilbage på en af 
de mange turbåde, lade andre om arbejdet og nyde turen fuldt ud. 

Turen byder på et besøg i Dresden, som efter 2. Verdenskrigs bombardement 
igen fremstår som europæisk kulturby med de genopbyggede bygningsværker. 
Slottet Zwinger, Taschenbergpalais og det store genopbygningsprojekt faruen-
kirche m.m.  

Berlin står også på dagsordenen. Byen som presenter sig selv som en metropol 
med imponerende museer og utallige historiske seværdigheder. Her ser vi nogle 
af de bedste kendte attraktioner, som Brandenburger Tor, Holocaust Memorial, 
den berømte gade ”Unter den Linden”, Alexanderplatz med TV-tårnet og Rigs-
dagsbygningen. Et besøg i Berlin er altid en spændende oplevelse. 

  Spreewald - Berlin & Dresden 
Arrangør:  Faglige Seniorer 

5 dage  3,550.- 
Afrejse fra Roskilde d. 30/08.  Hjemkomst Roskilde d. 03/09. 2015 

     Denne tur er tilrettelagt i samarbejde med  
 

Registret i Rejsegarantifonden nr. 969                                         



1. Dag. Afrejse fra Kvickly Hyrdehøjs 

parkeringsplads Roskilde kl. 8.30 via Øl-

by Station kl. 09.00 og herfra  mod Ged-

ser, hvor vi skal med færgen kl. 11.15. 

Her venter den store Frokost Buffet incl. 

øl, vin og  kaffe. Ankomst Rostock kl. 

13.15. Herfra via Berlin til Cottbus, ( ca. 

100 km. Syd for Berlin) her ankommer vi 

sidst på eftermiddagen.  Byen ligger ved 

floden Spree i udkanten af  Spreewald. Området er også hjemegn for sorber-

ne, et folkeslag på ca. 50.000 indbyggere, der har eget sprog og kulturelle 

traditioner. 

2. dag: Efter morgenmaden skal vi på 

sejltur. En ”Kanefart”, hvor man mageligt 

kan læne sig tilbage og lade sig fragte 

gennem det imponerende landskab. Vi kan 

også på egen hånd leje en båd og gøre ar-

bejdet selv. Undervejs går vi i land - med 

mulighed for at nyde en ”lokal” frokost. 

Efter ophold i Lübbenau er vi sidst på ef-

termiddagen tilbage i Cottbus, hvor der er tid til at se nærmere på byens se-

værdigheder. Under middagen er der sikkert nok at tale om efter dagens ople-

velser. 

3. dag: Efter morgenmaden kører vi mod 

Dresden som står på dagens program. 

Sachsen var et selvstændigt kongerige 

indtil 1871, og hovedstaden Dresden bæ-

rer tydeligt præg deraf. Slottet Zwinger, 

den smukke Semper Opera og Frauen-

kirche ligger langs Elbens flodløb og er 

alle en kulturhovedstad værdig. Særligt 

imponerende er det at se den nyligt genopbyggede by, der nætterne mellem 

13. og 15. februar 1945 nærmest blev jævnet med jorden af allierede bombe-

fly. Efter frokosten tager vi på en lille sejltur på floden Elben.  

Vi anbefaler dem at tegne  afbestillings forsikring, som dækker i tilfæl-
de af akut sygdom hos rejsedeltageren før afrejse eller rejseforsikring 
som dækker ved sygdom og hjemtransport  fra udland. Rejseforsikrin-
ger. Kan tegnes  hos Spar Rejser ved bestilling   af deres rejse. 

4. dag: Efter morgenmaden går turen til 

Berlin, hvor vi skal på byrundtur ( i bus) 

til de mest kendte atraktioner, vi ser 

blandt andet Brandenburger Tor, Holo-

caust Memorial, den berømte gade ”Unter 

den Linden”, de nye nordiske ambassader, 

rester af den berygtede Berliner mur, Ale-

xander plaz med de et 365 m høje tv-

tårnet, Check Point Chaarlie og selvfølge-

lig Rigsdagen. Efter byrundturen bliver 

der  tid på egen hånd, til at opleve den spændende hovedstad tæt på. Efter pau-

sen tager vi på en lille sejltur på floden , herefter  

kører til bage til vort hotel hvor vi er sidst på efter-

middagen. 

 

5. dag: Efter morgenmaden kører vi mod Danmark. 

Hvis tiden tillader det, finder vi endnu en seværdig-

hed. Inden færgen. kl. 17.45, vi gør ophold i Border 

Shoppen for at gøre vores indkøb. På færgen skal vi 

nyde den store aften buffet incl, øl, vin og kaffe m. 

kage. Ankomst Gedser kl. 19.50. Hjemkomst i de 

respektive byer ca. kl. 21.45.  

Hotel Dorotheenhof i Cottbus  ligger ved det gamle kvægmarked, tæt på midt-
byen og blot 500 m fra hovedbanegården og nationalteatret. 
Bussen standser lige ude foran hotellet, og sporvognen standser 300 m derfra, 
hvilket betyder gode forbindelser til resten af byen. 
Dette privatdrevne hotel byder på stilfuld indretning, restauranten Olive, hotel-
bar, mødelokaler, terrasse og elevator. Der er gratis internetadgang i lobbyen. 
Værelserne har toilet med brus, hårtørrer, telefon og tv. 
 
         SPAR Rejser og Faglige Seniorer ønsker jer en rigtigt god rejse. 


