Rejsen arrangeres af Ribe Rejser - sognerejser - v. fhv. sognepræst Uffe
Vestergaard, Ribe- teknisk arrangør, Rose Rejser, Møgeltønder. Rejsen er
herved dækket af Rejsegarantifonden, lovpligtige forsikringer etc.

--- o ---

BERLIN – Wittenberg
Onsdag d. 6. til søndag d. 10. september 2017
5 dages tur

Som forberedelse til rejsen afholdes der ved Uffe Vestergaard
følgende foredragsrække:
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00: Introduktion til rejsen (Lystrup)
Onsdag d. 5. april kl. 19.00:
Tyskland/Berlin – fra urtid til kejsertid (Elsted)
Onsdag d. 3. maj kl. 19.00:
Berlin – Weimarrepublikken og det 3. rige (Elev)
Tirsdag d. 23. maj kl. 19.00:
Berlin under DDR – genforening – det moderne Berlin (Elsted)
Tirsdag d. 22. august kl. 18.00:
Festaften og optakt til rejsen (Lystrup)
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Elsted – Elev – Lystrup sogne
Sognerejse til Berlin / Wittenberg
Storhed – drama – fald – genkomst – reformation.
- En historiske rejse for alle sanser.

Program (foreløbig / forbehold for ændringer):
Onsdag d. 6. september – ankomst, introduktion:
* Afrejse – Elsted /Elev / Lystrup
* Indkvartering Berlin Plaza Hotel, Knesebeckstrasse.
* ’Story of Berlin’ med guidet rundvisning i atombunker.
*
Mulighed
for
fælles

middag

Torsdag d. 7. september – kejsertid og det 3. rige:
(guidet vandretur i det kejserlige Berlin)
* Lustgarten / Museumsøen / Domkirken
* Berliner Stadtschloss / Tøjhuset / Neue Wache
* Bebel Platz / Unter den Linden
* Brandenburger Tor / Rigsdagen mv.
* Mulighed for fælles frokost
(guidet vandretur i det kejserlige Berlin)
* Mindesmærket for Europas myrdede jøder
* Førerbunkeren / Rigskancelliet
* Wilhelmstrasse / Görings hovedkvarter
* Prinz Albrechtstrasse – Gestapos hovedkvarter
* Topographie des Terrors
* Mulighed for fælles middag (Clärchens Ballhaus)
Fredag d. 8. september – DDR - Luthers reformation – 500 års jubilæum
(introduktion, DDR-tiden)
* Checkpoint Charlie
* Berlinmuren – Bernauer Strasse (udflugt til Wittenberg)
* Evt. Wannsee – på vejen
* Guidet rundvisning i Martin Luthers hus
* Besøg i Wittenberg Stadtkirche
* Guidet rundvisning i Slotskirken (teserne på kirkedøren)
* Madpakke i bussen
* Mulighed for fælles middag – efter hjemkomst til Berlin
Lørdag d. 9. september – DDR – den kolde krig
* Hohenschönhausen – Stasi-fængslet – guidet rundvisning
* Stasi-hovedkvarteret – guidet rundvisning
* Eftermiddagen til fri disposition,
Men med mulighed for assisteret besøg: domkirken, de klassiske museer,
det historiske museum, sejlads på floden Spree, shopping mv.
* Madpakke i bussen
* Mulighed for fælles middag

Søndag d. 10. september – gudstjeneste / hjemrejse
* Gudstjeneste i Den Danske Kirke i Berlin
* Fortælling om Den Danske Kirke
* Mulighed for frokost i kirken
* Hjemrejse
--- o --Rejsepris – pr. person i delt dobbeltværelse
Olietillæg, miljøafgifter mv.
Vejafgifter, tysk moms, rejsemoms mv.
I alt

3.400
195
205
3.800

Tillæg for enkeltværelse, kr. 250 / nat, dvs. kr. 1.000

Prisen omfatter i øvrigt: Transport til og fra Berlin - 4 overnatninger på
Berlin Plaza Hotel, Knesebeckstrasse – am Kurfürstendamm - inkl.
morgenbuffet - guidede vandringer og foredrag - bustransport i Berlin bustransport til og fra Wittenberg.
Entré ved seværdigheder - og forplejning i øvrigt - er ikke inkluderet i prisen.
Der er altså mulighed for at vælge til og fra - både med hensyn til
seværdigheder og fælles måltider. På den måde får deltagerne mulighed for
individuel fleksibilitet. - Der vil til deltagerne blive udsendt en bestillingsliste/
prisliste - med mulighed for at vælge relevante seværdigheder og måltider til.
Rejsen gennemføres ved min. 25 betalende deltagere. Hvis vi bliver mere end
30 betalende falder prisen med kr. 100. Såfremt rejsen ikke gennemføres pga. manglende deltagertal - refunderes alle indbetalte beløb.
Bindende tilmelding, inden d. 23/5 2017.
Depositum, kr. 1.000/person, senest d.1/6 2017. Restbeløb, senest d. 1/7 2017.
Der er mulighed for at tegne rejseforsikring / afbestillingsforsikring gennem
Europæiske Rejseforsikring. Dette skal dog gøres i forbindelse med bestilling
af rejsen, det koster 6% af rejsens pris + statsafgift.

