
Vi gentager succesen og arrange-
rer dette helt specielle 3 
dages weekend-arrangement, 
med underholdning lørdag aften 
af den fantastiske duo 
”Butterflies”. Arrangementet fore-
går i den historiske by Potsdam, 
den tidligere residensby i 
Preussen. 

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1 Efter endt opsamling kører vi 
til Gedser, hvorfra vi sejler kl. 11.00 
med ankomst til Rostock kl. 12.45. 
Vi spiser Ta selv buffet om bord incl. 
drikkevarer ad libitum. Der stoppes for 
lidt grænsehandel, inden vi fortsæt-
ter turen mod Potsdam, hvor vi ved 
ankomst kører en lille byrundtur i bus-
sen og ser bl.a. Schloss Sanssouci og 
Neues Palais. 
Indkvartering på hotellet og 
Kl. 19.00 er der lækker buffet a la 
køkkenchef i hotellets restaurant.

Dag 2 Vi starter dagen med en dejlig 
morgenbuffet på hotellet. Kl. 10.00 kø-
rer vi først forbi det berømte Schloss 
Cecilenhof, kendt for stedet hvor 
Churchill, Truman og Stalin besluttede 
Tysklands fremtid efter 2. verdenskrig. 

Herefter kører vi til Spandau, for at 
besøge det store og spændende 
julemarked i Spandau, frokost for egen 
regning. 
 kl. 19.00 er der middag i seperat lo-
kale på hotellet, hvor Butterflies spiller 
op til julebal.

Dag 3 Morgenbuffet på hotellet. 
Kl 10.30 er der busafgang mod 
Rostock, hvor der igen er mulighed 
for at gøre gode indkøb til den kom-
mende jul, inden vi tager med færgen 
kl. 15.00 med ankomst til Gedser kl. 
16.45. Igen stor buffet om bord på 
færgen med drikkevarer ad libitum 
Derefter retur til opsamlingsstederne. 

Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i 

Underholdning af Butterflies

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer
• Bustransport i moderne turistbusser
• 2 x overnatninger
• 2 x morgenbuffet 
• 2 x frokost på færgen ud- og hjem-

rejse
• 2 x aftenbuffet
• Musikalsk underholdning lørdag 

aften

Seminaris Seehotel Potsdam

Lækkert 4 **** hotel, beliggende på 
bredden af Templiner See. Samtlige 
værelser har minibar, værdiboks og 
skrivebord. Hotellet råder over en 
stor swimmingpool, restaurant, sauna 
samt fitnesscenter. 
Husk badetøj. 

Om Potsdam:
Potsdam ligger 25 km syd for Berlin 
og er et besøg værd. Ja, faktisk sin 
helt egen rejse. Potsdam er i dag 
hovedstad i delstaten Brandenburg. 
Kongeslotte, parker og museer 
præger byen. 

3 dage i luksuriøse omgivelser med 
musikalsk underholdning lørdag aften 
af Butterflies

AFREJSE/HJEMKOMST
29.11.2019  til 01.12.2019

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   2.875,00

Enkeltværelsestillæg kr.      525,00
(begrænset antal eneværelser)

Meget begrænset antal pladser, så bestilling foregår efter ”først til mølle” pricippet.
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JULEMARKED I SPANDAU
Markedet i den gamle bydel i Spandau er Berlins største og et af de mest traditionsrige julemarkeder. I 2019 
afholdes det for 46. gang. Samtidig er det et af byens største med omkring 250 butikker/boder på hverdage og 
omkring 400 i weekenderne. På det hyggelige marked, der strækker sig over flere gader, finder du masser af 
gaveartikler, julepynt, forlystelser samt mad og drikkevarer. Fredag arrangeres der gratis koncerter på markeds-
pladsen.

St.Nicolai kirke, i midten af   Spandau markedet, har sin egen lille julemarked med spændende jern håndværk mv


