
 AFREJSE PRIS
 24. november 2.995,-
 26. november 2.995,-
 28. november 2.995,-
 30. november 2.995,-
 3. december 2.995,-
 5. december 2.895,-
 7. december 2.895,-
 9. december 2.895,-
 11. december 2.895,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  300,- 
Tillæg for aftenbuffet i Berlin sidste aften  125,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus 
ü  3 overnatninger i city view værelser
ü 3 x morgenmad 
ü 1 x velkomstmiddag på hotel 
ü 1 x morgenkomplet (udrejse) 
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse) 
ü 1 x entré til panoramaterrasse på hotel 
ü Udflugter ekskl. entréer 
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Park Inn Berlin Alexanderplatz er et 
flot 4-stjernet hotel med byens bedste 
beliggenhed midt på Alexanderplatz og 
samtidig Berlins højeste hotel. Her bor 
du i centrum af det historiske Berlin og i 
umiddelbar nærhed af pragtgaden, Unter 
den Linden. Uden for hotellet finder man 
restauranter, shopping centre og naturlig-
vis det store julemarked på Alexanderplatz. 
Værelserne er pæne og velindrettede med 
bl.a. TV, telefon og safeboks. Alle vores 
gæster indkvarteres i city view værelser 
(dobbeltværelser), som er højtbeliggende 
værelser med udsigt til Berlins varetegn 
TV-tårnet. Eneværelser med enkeltseng er 
på ca. 12 m². Udsigt fra eneværelser kan 
ikke garanteres. Righoldig morgenbuffet 
alle dage og spændende aftenbuffet på 
ankomstdagen er inkluderet. På toppen 
af hotellet ligger panoramatagterrassen, 
hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over 
Berlin. Alle vores gæster har gratis adgang 
til tagterrassen.

Se mere: nillesrejser.dk/berm

 4 DAGE FRA 2.895,-

Berlins julemarkeder
Julemarkeder, lysudsmykning og masser af kultur
I slutningen af november forvandler Berlin sine historiske pladser til smukt dekorerede 
julemarkeder. Faktisk findes der over 50 forskellige i det indre Berlin, så der er aldrig 
langt til den næste kop glühwein. Besøg den pyntede metropol når den er smukkest og bo 
på et godt hotel på Alexanderplatz – byens bedste beliggenhed. 

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i 
Neumünster. Ankomst til Berlin først på aftenen 
og indkvartering på vores hotel, som ligger 
midt på Alexanderplatz, der er Berlins svar 
på Rådhuspladsen i København. Om aftenen 
nyder vi en velkomstmiddag på hotellet. 

DAG 2
På en spændende rundtur i Berlin ser vi de 
vigtigste seværdigheder i både den vest-
lige og østlige bydel. Vi holder pause ved 
Gedächtniskirche, hvor vi besøger bydelens 
store julemarked og kontinentets største 
varehus KaDeWe. På vejen tilbage til hotel-
let kører vi omkring Gendarmenmarkt, der 
danner rammen om byens største indendørs 
julemarked. 

DAG 3
Vi tager på en hyggelig eftermiddagstur, hvor 
vi ser det tankevækkende mindesmærke, 
Gedenkstätte Berliner Mauer, hvor man 
stadig kan opleve 1,4 km af den gamle Mur. 
Herefter kører vi til slottet Charlottenburg, 
hvis julemarked er kåret til byens smukkeste. 
På vejen tilbage til hotellet kører vi ad 
Kurfürstendamm og Unter den Linden, der 
har byens absolut flotteste juleudsmykning.

DAG 4
Indkøbspause ved Otto Duborg og frokost-
buffet i Rødekro.

4 dage

Hotel med byens bedste beliggenhed 
og julemarked lige uden for døren


