Berlin julemarked
Oplev Berlins julemarkeder fra 1 - 4. december 2022 med vores danske lokalguide kr.
3665,- pr. person inkl. gebyr i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 1515,inkl. gebyr.
Vores hotel ligger centralt lige ved Alexanderplatz med julemarked, masser af butikker
og i behagelig gåafstand til det hyggelige område omkring Hackescher Markt og det
historiske julemarked foran Berlin Rådhus.
Vi skal på turen høre om Berlins spændende historie og besøge nogle af Berlin
stemningsfulde julemarkeder.
Inkluderet i prisen
Bustransport tur/retur
Overnatning i delt dobbeltværelse med morgenmad
Aftensmad på hotellet på ankomstdagen. Drikkevarer for egen regning
Udflugter med vores danske lokalguide jf. program
Torsdag 1. december
Afgangstidspunkter/opsamling:
Kl. 07.20: Struer, Tegltorvet
Kl. 08.00: Holstebro, Banegården
Kl. 08.50: Herning, Godsbanevej
Kl. 09.40: Vejle DTC busparkering
Kl. 10.40: Kolding, Scandic Bramdrupdam
Ankomst til vores hotel i Berlin ca. kl. 18.40. Der er fælles aftensmad på hotellet kl.
19.00. Drikkevarer for egen regning.
Fredag 2. december
Det tidligere Vestberlin
Kl. 09.30 Afgang med bus fra hotellet.
 Vi kører på sightseeing gennem det historiske Berlin til Potsdamer Platz,
Holocaust monumentet og Rigsdagsbygningen samt Brandenburger Tor.
 Herfra går det videre til Sejrssøjlen, der oprindeligt blev rejst for at mindes at
Tykland vandt over Danmark i krig 1864.
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 Vi tager videre til De Nordiske Ambassader og til julemarkedet foran det
imponerende barokslot Charlottenburg.
 Efter julemarkedbesøg kører vi til Kurfürstendamm, hvor der er mulighed for
frokost på egen hånd.
 I området er der masser af butikker og juleboder, og man kan også besøge det
berømte stormagasin KaDeWe.
 Kl. 16.00 mødes vi foran Vestberlins vartegn, ruintårnet af den bombede
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, inden vi kører tilbage mod Alexanderplaz
med stop foran Berlins officielle juletræ foran Brandenburger Tor.
Lørdag 3. december
Det tidligere Østberlin
Kl. 09.30 Afgang med bus fra hotellet.
 Vi kører ud af den imponerende Karl-Marx-Allee, hovedgaden i det tidligere
Østberlin, til Det Sovjetiske Krigsmonument i Treptow, der mindes Slaget om
Berlin, det sidste store vigtige slag i Europa under Anden Verdenskrig.
 Herfra kører vi til East Side Gallery, et langt sammenhængende stykke af
Berlinmuren med spændende farverige vægmalerier, hvor vi hører om muren,
der fra 1961-1989 holdt Østtyskerne ude af Vestberlin.
 Vi kører til Bebelsplads, hvor nazisterne 10. maj 1933 brændte bøger de havde
forbudt, og går den korte tur til nok den smukkeste plads i Berlin,
Gendarmenmarkt, hvor vi besøger det flotte julemarked, hvor der bliver tid til
frokost på egen hånd.
 Efter frokost på egen hånd, er det muligt at køre med bussen til hotellet eller til
området omkring Hackescher Markt med masser af spændende gårdanlæg og
små butikker og julemarked.
 Resten af dagen på egen hånd.
Søndag 4. december
Hjemrejse
Kl. 09.00 Afgang fra hotellet.
Kl. 15.00: Kolding, Scandic Bramdrupdam
Kl. 16.00: Vejle DTC busparkering
Kl. 17.00: Herning Godsbanevej
Kl. 17.50: Holstebro Banegården
Kl. 18.30: Struer, Tegltorvet
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Generelle betingelser for pakkerejser
Herning Turist & Grupperejsers aflysning eller ændring
ved individuelle bestilte pakkerejser
Aflysning af individuelle pakkerejser kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt
tilmeldinger til turen. Ved aflysning af en rejse refunderes det indbetalte beløb eksklusivt evt.
gebyr. Herning Turist & Grupperejser ApS er forpligtet til senest 30 dage før afrejse at
underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Herning Turist & Grupperejser ApS forbeholder sig ret til at ændre på en rejse, hvis tvingende
forhold gør dette nødvendigt, eksempelvis omlægning af rejserute, ændring af
overnatningssteder samt flytning af gæster til et andet hotel af samme standard. Vi anerkender
ikke klager over uens værelsesstandarder. Bookede hotelværelser er som udgangspunkt med
standardindretning og ikke indrettet til særlige hensyn. Ved behov skal særlige hensyn/behov
oplyses sammen med rejsebestillingen. Herning Turist & Grupperejser ApS kan endvidere
under rejsen ændre i rækkefølgen og sammensætningen af lokale udflugter.
Påstigningsplan og –tider samt hjemkomsttider er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion
pga. evt. forsinkelser/ændringer.
Betaling ved individuelt tilmeldte pakkerejser
Tilmelding er bindende og det fulde beløb indbetales ved rejsebestilling, som bookes online via
Billetlugen. Ved evt. ændring eller aflysning, se afsnit vedr. ’’Herning Turist & Grupperejsers
aflysning eller ændring ved pakkerejser’’.

Betingelser og information gældende individuelt
bestilte pakkerejser
Rejseforsikring og det blå EU-sygesikringskort
Herning Turist & Grupperejser ApS anbefaler, at du altid har en gyldig rejseforsikring, som
blandt andet dækker sygdom og evt. afbestilling ved sygdom.
Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle
omkostninger til eksempelvis lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport osv.
Deltagerne skal medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, som dækker ved midlertidigt ophold i
EUR og EØS-landene, dvs. EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Med det
blå EU-sygesikringskort er man dækket som det pågældende lands borgere, så vi anbefaler at
deltagerne tegner en rejseforsikring.
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Pas/visum/vaccination m.v.
Det påhviler den rejsende selv at søge information om gældende regler for pas, visum,
vaccinationsbestemmelser og Corona-restriktioner.
Hvis der er deltagere i gruppen, som ikke har dansk pas, anbefales det, at gruppen i god tid
inden afrejse tager kontakt til de respektive konsulater/ambassader og evt. udlændingestyrelsen
for at få de gældende indrejsebestemmelser/transitbestemmelser, der er gældende for den
enkelte rejse.
Det er gruppens eget ansvar at anskaffe de til rejsen nødvendige pas, visum, vaccinationer mv.
Hvis gruppens deltagere ikke i rette tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra
rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er dermed fortabt.
Rygning
Al kørsel udføres med ikke-ryger busser. Der holdes jævnligt pauser undervejs, hvor det er
muligt at ryge udenfor bussen. Der må på de fleste hoteller, seværdigheder og restauranter
forventes at være rygeforbud.
Bagage
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Herning Turist & Grupperejser ApS er ikke
ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage. Bagagen vil være begrænset til 1
kuffert/taske pr. person + håndbagage. Hvis der er behov for mere bagage kontakt os for
yderligere information.
Gruppens ansvar og pligter
Ved modtagelse af dokumenter osv. er det gruppens ansvar at kontrollere, at de bekræftede
ydelser stemmer overens med det bestilte.
Samtykke
Ved rejsebestilling gives der samtykke til at Herning Turist & Grupperejser ApS må opbevare
deltagernes personoplysninger og efterfølgende må kontakte deltagerne mundtligt og skriftligt.
Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykket kan til hver en tid
trækkes tilbage ved henvendelse til Herning Turist & Grupperejser ApS.
Reklamationer
Reklamationer skal anmeldes til Herning Turist & Grupperejser ApS straks de er opstået, så
Herning Turist & Grupperejser ApS har mulighed for at afhjælpe og udbedre problemet.
Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.
Rejsegarantifond
Herning Turist & Grupperejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2414)
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Jura
Værneting for søgsmål mod Herning Turist & Grupperejser ApS er Retten i Herning,
Haraldsgade 28, 7400 Herning.
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