
- kun 

2695 kr. 
inkl. bustransport, 3 nætter 

i delt dobbeltværelse,  
morgenmad samt  
1 x 3 retters menu 



”NU” er det jul igen…… 
Op mod jul er Berlin altid et besøg værd og 
hele byen stråler. Og selv om du har været her 
før kan du sagtens tage afsted igen og har du 
endnu ikke oplevet Berlin op mod jul, så ta’ 
med og oplev det hele med egne øjne. 
At besøge Berlin op til jul er en ganske særlig 
oplevelse. Byen er smukt pyntet med tusindvis 
af juletræer og er man ikke allerede i julestem-
ning, så kommer man det med garanti når 
man besøger de stemningsfulde og traditions-
rige julemarkeder, som Berlin er berømt for. 
Glæd jer til de mange hyggelige boder med 
lækre specialiteter, pølser, kager og glühwein 
samt alt fra julepynt til legetøj og andre gave-
artikler. Her finder du uden tvivl lidt nyt til træet 
derhjemme.  
Tag med på den gratis udflugt med vores loka-
le guide og få en masse at vide om byen, dens 
dagligdag og historie. Du kan også få tid til at 
gå på ét af byens mange museer eller måske 
shoppe i byens elegante forretninger.  
På denne rejse har du hele 3 dejlige aftener i 
byen og 2 hele dage til at se og mærke byen, 
som har utroligt meget at byde på. 
På ankomstdagen er der inkluderet en lækker 
3-retters menu (ekskl. drikkevarer) på Braue-
rei Paulaner, der ligger 2 minutters gang fra 
hotellet. 
De følgende dage har du så mulighed for at 
finde de spisesteder, der passer til dig og dine 
smagsløg. Mulighederne er utallige i Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELTAGERPRIS: Kr. 2695,- 
Deltagerprisen inkluderer: 
Transport  Esbjerg / Kolding - Berlin og retur, 
indkvartering i delt dobbeltværelse, 3 nætter 
på 3-stjernet centralt hotel, inkl. morgenmad 
fredag, lørdag og søndag samt kaffe/te og 
rundstykke i bussen og 3-retters aftenmenu på 
udrejsedagen, som omtalt i programmet på 
bagsiden. 
Tillæg for enkeltværelse: kr.: 700,- 
 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com med 
følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
Tilmelding til turen foregår efter ”først-til-mølle” 
princippet, og foreløbig bekræftelse på delta-
gelse samt bookingnummer sendes til din 
mailadresse. og dette bookingnummer skal du 
anvende til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
 

Tilmelding er først gældende, når depositum 
er modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
 

Restbeløbet betales  
senest 1. oktober 2021. 
 
 

UDFØRLIGT PROGRAM: 
På bagsiden finder du programmet for denne 
juletur. Der bliver kun ændret og fyldt på pro-
grammet til fælles bedste. Har du gode ideer til 
turen, hører jeg gerne fra dig.  
Deltagerhæfte med ideer til besøget i Berlin 
uddeles i bussen. 
 

Og vil du vide mere er du velkommen til at 
skrive eller ringe til mig. 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29   
6700 Esbjerg. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
75 14 55 20  / Bedst: 51 49 44 87. 

Rejsen arrangeres i samarbejde 
med Danske Ølentusiasters lokalaf-
deling i Esbjerg, hvor jeg selv er 
medlem, men er i øvrigt en ”non-
profit”-tur, hvilket betyder, at jeg ikke 
har fortjeneste på turen. Det forven-
tes derfor også, at deltagerne hjæl-

per med til at få arrangementet til ”at klappe”. Du 
kan sagtens deltage uden at være øl-entusiast. 

Et kig ind i restauranten på Paulaner am Spreebo-
gen i Berlin - den ligger 200 meter fra vores hotel, 
og her spiser vi aftensmad på ankomstdagen. 



På denne rejse skal vi bo centralt i 
Berlin på Hotel Tiergarten Berlin, 
Alt-Moabit 89, 10559 Berlin Mitte. 
Beliggende overfor parken "Kleiner 
Tiergarten" og nær metrostationen 
"Turmstraße". Fra hotellet er du kun få 
skridt og en kort metro-tur væk fra det 
berømte shoppingområde Kurfürsten-
damm. 
Dette familiedrevne hotel tilbyder gode 
værelser med bad og toilet, hårtørrer, 
TV og WiFi. Start dagen med den sto-
re lækre morgenbuffet. Hotellet sælger 
billetter til offentlig transport. 

Til frokost eller middag finder du adskillige restau-
ranter inden for gåafstand fra hotellet. Spree flo-
den ligger ca. 250 meter fra hotellet. Metrostatio-
nen og bussstop for bus 187 ligger 2 min. gang fra 
hotellet og til det andet busstop er der ca. 100 
meter. Herfra kører bus 245 direkte til f.eks. Bran-
denburger Tor og Alexanderplatz hvert 10. minut. 
Natbusserne N9 kører også til disse stoppesteder. 
Hotellets navn refererer i øvrigt til Kleine Tiergar-
ten, - parken, der ligger lige overfor hotellet. Op-
lagt, hvis du har lyst til en slentretur i naturen. 
 

Og bare rolig: Der bliver fremstillet et deltager hæfte med info og kort til alle deltagere. 
 
 
 

Specielt for ølentusiaster: 
Berlin er andet end julemarkeder. I løbet af de senere år, er der kommet mange 
nye bryggerier til, og adskillige nye, såkaldte craftbeer pubber har set dagens lys.  
I Berlin er der faktisk så mange, at jeg her kun har plads til at omtale to: 
Det ene sted er et bryggeri, Vagabund, der let kan nås med metroen U9 og en kort 
gåtur. Læs mere på dette link.  
https://www.vagabundbrauerei.com/en/taproom  
Det andet sted er en pub, Mauerwerk, som ligger ca. 800 meter fra hotellet. Se 
mere på dette link: https://www.facebook.com/CafeMauerwerk/  
- men husk dette er bare 2 steder…….. 



PROGRAM 
Torsdag den 25. november 2021: 
07.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Nørregade, Esbjerg. 
08.00: Opsamling på Kolding Rutebilstation. 
Turen køres i 4 stjernet turistbus med køkken 
og toilet, og undervejs holdes passende pauser. 
16.30 (ca.): Ankomst til vort hotel i Berlin 
Efter indkvartering er der tid til at nyde byen og 
julemarkederne på egen hånd. Åbent til 22.00 
Men husk at der kl. 18.00 er inkluderet aftens-
mad - en lækker 3-retters menu på Paulaner, 
der ligger 2 minutters gang fra hotellet. 
 
Fredag den 26. november 2021: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet  
fra 7.00-10.00. 
Kl. 9.30 er der mulighed for at tage med vores 
egen bus på en guidet tur med lokal danskta-
lende guide, rundt i Berlin. Varighed ca. 2½ 
time. 
 

I øvrigt kan du bruge dagen på egen hånd i 
Berlin, og husk: På hotellet kan du købe billetter 
til den offentlige transport i Berlin. 
 

Julemarkederne har åbent fra 11.00 til 22.00. 
For dig med ”shopping-genet”: Denne fredag er 
det Black Friday - også i Berlins butikker. 
 
Lørdag den 27. november 2021: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet fra  
7.00-10.30 inden du begiver dig ud i byen som 
turist.  
Du har hele dagen på egen hånd eller sammen 
med nogle du kender, i denne spændende by. 
Se f.eks. næste spalte.  
På hotellet kan du købe billetter til den offentlige 
transport i Berlin. 
Og husk at alle julemarkederne i byen har åbent 
11.00-22.00.  
 

Søndag den 28. november 2021: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet fra 7.00
-09.30. 
09.30: Vi har pakket bussen og kører mod Dan-
mark.  
Undervejs holder vi passende pauser og gør 
stop for frokost. 
Vi forventer at være i Kolding kl. ca. 17.00 og i 
Esbjerg kl. ca. 18.00. 

6 ting du bør opleve i Berlin: 
1.: Brandenburger Tor/Checkpoint Charlie 
ikoniske Brandenburger Tor og Checkpoint Charlie, 
der var den mest kendte grænseovergang mellem 
Øst- og Vestberlin frem til Murens fald. 
2.: Fernsehturm 
Det 368 meter høje Fernsehturm på Alexzanderplatz 
i det gamle Østberlin  
3.: Kurfürstendamm 
i Berlin hedder ”strøget” Kurfürstendam eller 
Ku’damm, som tyskerne kalder det. 
4.: Gendarmenmarkt 
Pladsen hører til de absolut smukkeste i Berlin  
5.: Museum Insel 
Museum Inzel i midten af Berlin – på Unesco Verden-
sarvsliste, 5 museer samlet på et sted.  
6.: Gedenkstätte Berliner Mauer  
Berlins dystre historie kommer ingen steder bedre til 
udtryk end på dette museum , der blev opført i forbin-
delse med 25-års dagen for murens fald.  

Der er mere end 30 forskellige  
julemarkeder i Berlin.  
3 af dem er: 
1.: Julemarked ved Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, Kurfürstendamm 
Her finder du over 100 boder, der sælger lege-
tøj, juledekorationer, pynteting og alskens læk-
kerier inden for mad og drikkevarer. Julemarke-
det har også et stort underholdningsprogram. 
2.: Julemarked ved Berlins røde rådhus 
Et af Berlins flotteste julemarkeder. Ud over et 
stort antal boder med kunsthåndværk og deli-
katesser byder markedet på en stor skøjtebane 
og et 50 meter højt pariserhjul med panorama-
udsigt over markedet og byen. Er kendt for sine 
dygtige gadekunstnere. Tre gange om dagen 
ankommer julemanden til markedet på 
sin kane, der selvfølgelig er trukket af rensdyr.  
og 3.: Julemarked på Alexanderplatz  
Stor vinter- og juleverden med over 100 for-
skellige boder med julestads, mad og drikke 
samt forlystelser for børn og barnlige sjæle. 
Og en skøjtebane. På pladsen arbejder blandt 
andet pottemagere, smede og glaspustere.  
For julemarked 2 og 3 er det lettest at gå 120 
meter fra hotellet til busstoppet og tage bus 
245 direkte til Alexanderplatz. Den kører hvert 
10. minut - også retur.  
Men husk: Du får grundig information i delta-
gerhæftet der udleveres i bussen. 
Bemærk, at nogle af julemarkederne tager 
entre efter kl. 14, mens det er gratis at kom-
me ind mellem kl. 11 og 14. 


