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Program for turen til Berlin i tidsrummet 11. - 15. 12. 2007 
 
 
                 Tirsdag den 11. december. 
Kl. 07.30  Morgenkaffe i forbundshuset, hvor vi stiller bilerne. 
                                                               
Kl. 08.30 Afrejse fra C.F.Richs Vej 103, København. 
 Der køres til Gedser Færgehavn. 
Kl. 10.30 Ankomst Gedser.  
Kl. 11.00 Afsejling til Rostock. (Klubben betaler frokost under overfarten)-   
Kl. 12.45 Ankomst Rostock.    
 Der køres med passende pauser til Berlin med 
 ankomst ca. kl.16.30 
 Indcheck på Park Inn Hotel, Alexanderplatz, tlf. 
 49 30 23890 (Aftensmad på hotellet, - drikkevarer egenbetaling)  
                                       
                 Onsdag den 12.december. 
 Morgenbuffet på hotellet. 
Kl. 09.00 Byrundtur med dansktalende guide – til kl. 13.00 
                 Frokost (egenbetaling) 
 Eftermiddagen: På egen hånd/ indkøb eller andet.  
                                                                    
Kl. 19.30 Der køres til Rigsdagsbygningen for besøg her.  
 Efterfølgende køres ”lystur” i byen inden der køres tilbage 
 til hotellet. (Aftensmad, - drikkevarer egenbetaling) 
 
                 Torsdag den 13.december. 
                 Morgenbuffet på hotellet.  
Kl. 09.00  Udflugt (½ dags) med dansktalende guide til Potsdam, hvor                         
.                bl.a. Cicilienhof og det smukke slot Sanssouci med park kan beses 
                 Frokost, (egenbetaling).  
                 Eftermiddagen: På egen hånd/indkøb eller andet. 
 Dagen rundes af med en god middag, - klubben er vært. 
 
                   Fredag den14.december.   
                 Morgenbuffet på hotellet.  
                 Udcheck fra hotellet. 
 Formiddagen: På egen hånd. 
 Frokost:  (En let frokost, - egenbetaling). 
Kl. 13.00  Afrejse fra Berlin. 
                 Der køres til Rostock med ankomst senest kl. 16.30 
Kl. 17.00  Afsejling til Gedser. (aftensmad på overfarten, - klubben er vært) 
Kl. 18.45  Ankomst Gedser.      
                 Derefter køres videre til forbundshuset. 
 
Bemærkninger: 
Der vil uden tvivl blive behov for mindre tilpasninger af programmet i takt med at 
turen afvikles. Eksempelvis vil vi tilstræbe, at der i videst mulige omfang 
arrangeres fællesspisning hvad angår frokost og aftensmad. Men vi må 
forudse situationer, hvor det af pladshensyn ikke er muligt. 



 2 
Hvad koster det. 
Vi kender ikke den endelige slutpris for turen, hvilket hænger sammen med, at vi 
ikke har en slutopgørelse over, hvor mange der deltager. 
 
Men uanset turens slutpris, opkræves der som tidligere aftalt: 
 
                                  Kr. 800,- pr. deltager. 
 
Som det fremgår af programmet, vil der ud over denne egenbetaling i et vist 
omfang også være egenbetaling til mad og drikkevarer. 
 
Tilmelding. 
Af hensyn til det videre forløb – herunder drøftelser med rejseselskabet – skal vi 
anmode om din tilmelding senest torsdag den 15. november 2007. Jeg ser 
derfor frem til at høre fra dig på enten telefon nr. 57560402 eller via e-mail 
biol@mollevangborup.dk 
 
Betaling. 
Omtalte 800, - kroner afregnes senest den 6. december, - beløbet kan via netbank 
overføres til klubbens konto 5341 0501340 i Arbejdernes Landsbank eller 
afregnes kontant, når vi forhåbentlig mødes til klubbens generalforsamling. 
 
Afrunding. 
Der vil løbende blive orienteret omkring eventuelle ændringer eller andre 
praktiske problemer, - har du spørgsmål omkring enten turen eller programmet, 
så giv mig lige et praj, for så er du sikkert ikke den eneste, der har behov for en 
afklaring. 
 
Vi vil forsøge at binde en lille ”bukket” af praktiske oplysninger i et skriv, som 
forhåbentlig kan omdeles under generalforsamlingen den 6. december. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Lundstrøm   
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