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TILBUD  
Københavns Malerlaugs Rejsefond 
Berlin · Julemarked Special 
Busrejse 4 Dage 

28. november – 1. december 2019

Tag med til Berlin med alle de funklende julemarkeder! Berlinerne forstår nemlig virkelig at julehygge - 

og byens mange charmerende julemarkeder er berømte for deres levende julemusik, dampende Glühwein, 

og grillede tyske pølser!   

I juletiden vrimler det med traditionelle, sjove og anderledes julemarkeder i den tyske hovedstad. Fra de helt 

klassiske med strikvarer, kunsthåndværk, grillpølser og Glühwein til små genbrugs- og designerjulemarkeder, 

der kun har åbent en enkelt weekend. På denne busrejse til Berlin oplever vi de hyggelige og velbesøgte 

julemarkeder på Gendarmenmarkt og Alexanderplatz samt ved Gedächtniskirche. Vores erfarne rejseleder og 

chauffør holder desuden øje med, hvilke andre julemarkeder, der også er værd at aflægge besøg. 

Vi bor på Hotel Holiday Inn Berlin City West, som ligger i det gamle Vest Berlin. Et godt udgangspunkt for den 

inkluderede og interessante byrundtur, hvor vi skal se nogle af byens største seværdigheder. Berlin er en oplagt 

by til juleshopping, så du vil naturligvis også få tid til at gå på opdagelse i byens mange spændende butikker.  
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Prisen er baseret på 35 deltagere 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse med bad og toilet  Kr.  2500,- 

Såfremt I kun bliver 25 deltagere vil prisen være  kr. 3000,- 

Tillæg pr. person 

• Enkeltværelse 565,- 

• Aftenbuffet Rostock-Gedser, inkl. øl, vin og vand ad libitum

samt fast pladsreservation i færgens restaurant 175,- 

• Evt. afbestillingsforsikring 210,- 

• Obligatorisk administrationstillæg  89,- 

Vitus Rejser er ejet af en social fond. Vi er den eneste Non-profit rejseudbyder. Det betyder, at I kan tilbyde 
jeres medlemmer rejsen til en god pris, så flest muligt kan deltage.   

Danske Chauffører 
Vitus Rejser samarbejder med rutinerede vognmænd, der alle er medlemmer af Danske Busvognmænd. Jeres 
rutinerede chauffør sørger for behagelig kørsel, og alle kørehviletidsbestemmelser overholdes selvfølgelig. 

Dagsprogram 
1. dag: Ankomst til Berlin og julemarked ved Gedächtniskirche

I vores bekvemme bus kører vi til Tyskland via Gedser-Rostock. Overfarten tager knap to timer, så der 
er god tid til at nyde den store inkluderede brunch med æg, bacon, ost, brød, te, kaffe og meget 
mere. Midt på eftermiddagen ankommer vi til Berlin og vores gode Hotel Sylter Hof. Efter vi har 
fundet os til rette på hotellet, arrangerer rejselederen og chaufføren tur til et af Berlins flotte 
julemarkeder, som tilbyder traditionelle julesager, kunsthåndværk og gastronomiske fristelser. 
Stemningen stiger i takt med, at mørket falder på, og de mange lys bliver tændt. Sidst på 
eftermiddagen er vi tilbage til vores hotel, hvor vi sammen spiser middag. 

Inkluderede måltider: Morgenmad (brunch), middag. 
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Gedächniskirche - Vestberlin Julemarked 

2. dag: Byrundtur og julemarked på Gendarmenmarkt

Med vores egen bus begiver vi os ud på den store byrundtur, hvor vi blandt andet kører ad Kurfürstendamm 
forbi Gedächtniskirche, gennem Tiergarten, forbi Sejrssøjlen og op mod Brandenburger Tor og 
Rigsdagsbygningen med den karakteristiske glaskuppel. Vi passerer desuden Unter den Linden, Alexanderplatz 
med fjernsynstårnet samt Checkpoint Charlie og Potsdamer Platz med de mange moderne bygninger. 

Om eftermiddagen har du tid til at opleve byen hyggelige julemarkeder - og dem har Berlin mange af. Det mest 
kendte er Gendarmenmarkt på den smukke plads med Koncerthuset og den tyske og franske domkirke. 
Pladsen er i juletiden omdannet til et stort julemarked med masser af boder. Hele eftermiddagen kan du ose på 
julemarkedet eller gå på juleindkøb i Berlins mange lækre butikker og varehuse. 

Om aftenen har du selv mulighed for at vælge dig en restaurant. Rejselederen anviser gerne gode spisesteder 
nær hotellet. Når mørket er faldet på, kører vi en lystur gennem den smukt oplyste by. På flere af Berlins brede 
boulevarder er træerne oplyst af tusindvis af små pærer, hvilket er et fantastisk flot syn. 

Inkluderede måltider: Morgenmad. 
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Gendarmenmarkt - Vestberlin Julemarked 

3. dag: Sejltur på Spreefloden og julemarked på Alexanderplatz

Vi fortsætter gårsdagens byrundtur, der også tager os på en flot sejltur gennem Berlin på floden Spree (i 
overdækket båd med mulighed for køb af varme og kolde drikke) På sejlturen fra Hauptbahnhof kan vi blandt 
andet se regeringskvarteret og Rigsdagen. Efter sejlturen kører vi til det store julemarked på Alexanderplatz 
ved fjernsynstårnet. Her er der god tid til julemarkedsoplevelser, indkøb eller til bare at nyde julestemningen 
blandt boderne med stegte æbler, Berliner-karrypølser og Glühwein. Lys og julemusik sørger for den rette 
hyggelige stemning. Der er ikke fælles middag om aftenen, men rejselederen kommer gerne med forslag til 
gode restauranter. 

Inkluderede måltider: Morgenmad. 
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Julemarked på Alexanderplatz. 

4. dag: Hjemrejse

Nyd morgenbuffeten på hotellet, inden vi ved 9-tiden pakker vi bussen med indkøb og bagage i de aflåste 

bagagerum. Vi kører til den spændende og berømte shoppinggade Kurfürstendamm og det store legendariske 

indkøbsmekka KaDeWe med det imponerende delikatesse- og fødevaremarked. Her findes også cafeer og 

barer. Hele området frister med frokosttilbud. Efter at have pakket de sidste indkøb i bussen kører vi kl. 13:00 

nord på og sejler fra Rostock kl 17:00. Mulighed for at forhåndsreservere stor aftenbuffet ombord på færgen 

inkl. øl, vin og vand ad libitum samt fast pladsreservation i færgens restaurant. Vi er tilbage i København i løbet 

af aftenen.   

Inkluderede måltider: Morgenmad. 

Vitus Rejser - En dansk fond med socialt ansvar 

Vitus Rejser er en 100 % danskejet fond, en del af overskuddet uddeles via rejsefonden. 

At Vitus Rejser er en social fond, forplanter sig til alle grene af vores virksomhed.  

Vi sætter både hinanden, vores gæster og samarbejdspartnere i højsædet med stor respekt for vores 

virksomheds formål. Loyalitet, ærlighed og ansvarlighed er nogle af de nøgleord, vi arbejder efter. 
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På vores busrejser, hvor turen går fra Danmark, benytter vi os udelukkende af danske vognmænd og danske 

chauffører, der er ansat på danske vilkår og overenskomster.  

Mere end 40 år med glade gæster 

Hos Vitus Rejser er vi stolte af vores lange historie. Vores første busser trillede ud på Europas veje i 1973, i 

1987 lettede vores første flyrejsende, og i 1992 kom flodkrydstogterne til. Gennem alle år har vi fokuseret på at 

levere gode rejseoplevelser til den voksne rejsende.  

Hotel Holiday Inn Berlin City West, Rohrdamm 80, 13629   BERLIN   

Vores 4-sternede hotel ligger i Vestberlin, Siemensstadt, 300 m til nærmeste U-Bahnstation.  

Rigtig pænt hotel med restaurant, stor lobbybar, indendørs swimmingpool, sauna, fitnessstudio. 

Vores bus parkerer lige ved hotellet.  

Den store hotellobby bar 
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Eksempel på dobbeltværelse 

Pool og sauna 
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4-stjernet bus er inklusiv:

• Gratis WiFi (dog tages der forbehold for
dækning lokalt)

• God benplads med 83 cm mellem sæderne

• Komfortabelt sæde

• Justerbar stoleryg med lomme

• Sikkerhedssele

• Armlæn

• Justerbar fodstøtte

• Klapbord

• Læselampe

• Aircondition

• Tonede ruder

• Minikøkken og køleskab

• Toilet




