
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16. - 21. maj 2019: 

Tilbage til Tyskland igen. Spreewald ligger ca. 150 km syd for Berlin. Vi skal besøge et af de 

smukkeste naturområder i Tyskland. Der bliver rig mulighed for fantastiske vandreture. 

Spreewald:  

Når man besøger Spreewald sydøst for Berlin er det som at træde ind i en verden helt for sig 
selv. I dette UNESCO-listede biosfærereservat finder man i alt 1.500 km vandveje, et utroligt 

rigt dyre- og planteliv – bl.a. ynglepladser for både storken og den sjældne isfugl – og 

området kaldes da også med rette for “Europas landlige Venedig” af de lokale. Her finder man 

desuden et af Tysklands anerkendte mindretal, sorberne, der holder fast i eget sprog og 

gamle traditioner 

 

Foruden nogle gode vandreture i Spreewald, hvor der sjældent er mere end 8 – 10 m niveau 
forskel, skal vi ud og sejle i Spreewald. Der bliver også mulighed for at besøge det 

spændende frilandsmuseum og en guidet tur i byen Görlitz. Görlitz er den østligste by i 

Tyskland, en by med over 3.500 bygningsværker. Byen blev grundlagt i år 1107. 

 

 

Overnatning: Vi skal bo på Hotel Dorotheenhof i Cottbus, hvorfra vi laver ture i Spreewald 
området. 

 

Pris for turen er kr. 5.600 kr. Depositum: 1.000 kr. Tillæg for enkeltværelse kr. 595. Der 

er et meget begrænset antal enkeltværelser. Hvis behovet bliver større, vil vi se om vi kan få 

flere værelser.  

 

Prisen inkluderer: 
- Bus, færge, hotel, aftensmad, morgenmad, madpakker. Du står selv for frokost på udturen. 

Vi har på denne tur igen allieret os med EGONS busser. 

 

Tilmelding først fra 1. November 2018 efter kl. 18  

 

Senest: 15. December 2018.   

 

Restbetaling senest: 1-Februar-2019. 



 

 

 

Sygesikring og afbestillingsforsikring: 

Man skal huske at medbringe det blå EU-sygesikringskort. Men vi anbefaler at man tegner 

en rejseforsikring, da der ofte er flere udgifter forbundet med sygdom i udlandet end 

sygesikringskortet dækker.    

 

Tilmelding kun på følgende måder: 
Mail:Rejseforeningen007@gmail.com 
Eller til: 

Birgit Hartung Thomsen 

Rødkælkevej 6 

4340 Tølløse 

Telefon: 21 66 10 96 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig på andre måder. Max 2 personer pr. 
tilmelding 
 

Det er vigtigt at du/I tilmelder jer pr. mail, telefon eller brev før I indbetaler, så vi ved, om 

der er plads. 

 

Oplysninger: 

Navn 
Fødselsdag 

Pasnummer 

Telefonnummer 

Evt. E-mail 

Forening (din vandreforening), Hvem du evt. ønsker at dele værelse med 

 
 

Tilmeldingen er bindende når evt. depositum er indbetalt på konto nr: 1551-

0010252733.  

 

Depositum/rejsens pris refunderes ikke ved sygdom eller anden form for afbestilling. Vi 

bruger først til mølle princippet.  

 
Detaljeret program ca. 14 dage før afrejse 

 
Vores 2. tur i 0ktober 2019 går til Kroatien, Plitvice National Park. 
Brochure kommer snart.  
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