4/5 Från Sydsverige går färden söderut via Danmark. I kvällningen ankommer vi
Lindner Hotel i centrala Cottbus. Middag. Ca 70 mil

9/5 Idag kan det bli lite olika besök beroende på tycke och smak. DDR-museum,
Pergamonmuseet, shopping på KaDeWe o likn.

5/5 Vår lokala guide möter oss för en heldag i det av UNESCO beskyddade
Spreewald. Från Burg, den sorbisk/vendiska kulturens centrum i Spreewald, den
till ytan största byn i Tyskland, byn med mer än 300 broar åker vi båt (kahn). Vi
glider tyst fram i härlig natur. Under turen går vi iland och intar lunch på ett
trevligt Gasthaus. Med bussen gör vi en rundtur i Spreewald innan vi återvänder
till vårt hotell. Ca 10 mil

10/5 Vår väg går via färja Rostock – Gedser. Snart återser vi våra hemtrakter. Ca
60 mil
Reseledare: Carl Magnus Adrian
6/5 Denna förmiddag skall vi titta på Cottbus med sitt gamla centrum och
berömda slottspark. Här finns t o m pyramider. I en chokladfabrik ser vi enorma
och fina kreationer, helt i choklad. Det blir lunchpaus och lite fri tid innan vi på
sen eftermiddag ger oss iväg till Spreewälder Abend som innebär sorbisk kultur,
musik, vackra dräkter, god mat m.m. Vi åker specialtåg till Lehde, smakar deras
berömda gurkor, går på gurkmuseum, äter stor Spreewaldbuffé, lyssnar på musik,
tittar på folkloregrupp som spelar, sjunger och visar sina dräkter. En romantisk
båtfärd i belyst kahn avslutar kvällen.
7/5 Vi styr mot Berlin, Tysklands intressanta huvudstad. Det är troligen
gudstjänst i Svenska kyrkan, som vi kan delta i. På eftermiddagen blir det
stadsrundtur med lokal guide.
8/5 Vår lokala guide kommer också idag och vi åker till Potsdam. Det blir en
rundvandring i den vackra parken vid slottet Sanssouci. Efter tillfälle till lunch
åker vi till Judiska museet. Det blir ett intressant besök i en annorlunda byggnad
och med en fin utställning.

Pris: 8 290:-

Enkelrumstillägg: 1 495:-

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum på bra mellanklasshotell, 6 frukostar
och 5 middagar, en Spreewaldbuffé och en lunch, utflykter och entréer enligt
program, båttur i Spreewald, div lokala guider, reseledare, resemoms.
Bokning: Första bokningsdag är 30/09 2016. Vid denna tidpunkt kan
resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender
Man är också välkommen att ringa eller maila.
OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha.

RESEVILLKOR
Anmälningsavgiften är 1000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället.
Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50 % av resans pris
8 dagar eller mindre före avresa: Hela resans pris
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas
tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 385:- och skyddar mot
avbeställningskostnader vid annullering, med undantag för expeditionsavgiften
(300:-) och kostnaden för avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära
anhörigs sjukdom samt vid händelser av ingripande karaktär, t.ex brand i den
egna bostaden.
Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Resegaranti
EXODUS resor AB har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti

VÄLKOMMEN MED!

Gustavshemsvägen 1 G, 227 64 Lund
Tel. 046-140590
E-post: info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

SPREEWALD
med BERLIN – en RPG resa 4 – 10/5 2017

Härliga Spreewald! Spreewald är ett unikt område som formats av inlandsisen.
Landskapet genomkorsas av kanaler och fortfarande når många sin bostad
genom att åka båt dit. Man åker Kahn, en flatbottnad båt som stakas fram.
Motorbåtar är förbjudna. Här lever också den sorbiska kulturen kvar och den
sätter sin prägel på området. I Tysklands huvudstad Berlin ser vi mycket som är
intressant t.ex Judiska museet och Potsdam. Här finns mycket som påminner
om den Östtyska tiden.

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar.
Arrangör är:

