Reise til
Internationale Grüne Woche i Berlin
21. – 24. januar 2018
Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst
møter vest, byen der historien lever! Berlin representerer i dag enestående arkitektur,
kultur og historie samt en moderne shoppingverden som rekker fra øst til vest.

Brandenburger Tor

Bli med til Grüne Woche, en av verdens største messer for næringsmidler, gartneri og
landbruk. På nasjonale paviljonger presenterer Grüne Woche matkulturer fra nærmere
60 land. Herfra går du aldri sulten hjem!
Grüne Woche har også en stor presentasjon av avlsdyr. For ytterligere informasjon om
messen, se http://www.gruenewoche.com

Søndag 21. januar
11.40

Avreise fra Oslo med SAS direkte til Berlin
Tilslutning til Oslo fra andre norske byer

13.15

Ankomst Berlin Tegel

På flyplassen møtes vi av guiden Jens Gustavsen som før mørkets frembrudd vil ta oss med
på sightseeing i Berlin.
Rundturen varer i 3 timer og vi får oppleve alle viktige severdigheter i tillegg til historie og
arkitektur. Berlin er en av de byene i Europa som endrer seg mest for tiden. I den siste
fasen av 2. verdenskrig ble det kjempet hardt om byen og store deler av Berlin ble ødelagt.
De store tomme områdene etter murens fall er i ferd med å fylles av nye og spennende
bygninger. Berlin har en svært spennende og lang historie. Historien om byen er verdt å få
med med egne øyne.
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Innsjekking på Motel One Berlin Upper West er et helt nytt 3 stjerners hotell beliggende
i Vest Berlin ved Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche og Kurfürstendamm. Hotellet har egen
bar. Alle rommene har air condition og gratis Internett.
Se www.motel-one.com/de/hotels/berlin/hotel-berlin-upper-west

Kl 1930

Oktoberfest i Hofbräuhaus Berlin!

Ledsaget av läderhosen, tyrolerhatter og ompa-ompa-musikk får vi en bayersk aften i
Berlin! Vi spiser tradisjonell tysk mat som schweinehaxe, eisbein og sauerkraut og svinger
på seidelen. Se www.hofbraeuhaus-berlin.de A la Carte Meny. Individuell betaling.
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Mandag 22. januar
Frokost på hotellet
Kl 1000

Mottakelse med morgenakevitt og lunsj på den norske paviliongen.

På 300 kvm vil vi få se norsk mat og kultur presentert på sitt beste i utlandet. Vi får
omvisning på standen med smaksprøver og presentasjon. I år er det utstillere fra
Trøndelag, Fjell-Norge og Fjord-Norge som deltar på standen. Etter omvisningen
serveres en nydelig 3 retters lunsj satt sammen av produkter fra de ulike utstillerne.

Alltid mye folk på den norske paviljongen på Grüne Woche

Etter mottakelsen brukes resten av dagen på egenhånd på messen.

Tirsdag 23. januar
Frokost på hotellet
Dagen brukes på egenhånd i Berlin, evt:
TILLEGGSARRANGEMENT
Kl 0900
GÅRDSGBESØK
Etter den tyske gjenforeningen i 1989 ble de gamle kollektivbrukene i Øst-Tyskland delt
opp og overtatt av kapitalselskaper. Såkalte Agrargenossenschaften ble etablert. Private
gårder som hadde ligget brakk ble tatt over av familien igjen og drifta ble gjenopptatt.
Vi besøker Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH, et privat aksjeselskap beliggende i
Buchholz ca 1 time å kjøre sørøst for Berlin. Bruket er på 2250 ha landareal og har 745
melkekuer. I tillegg har de et biogassanlegg med kapasitet på 600 KW. Vi får informasjon
om drifta, omvisning på gården og informasjon om biogassanlegget. Se www.agrafrisch.de
Vi stopper og spiser lunsj på vei tilbake til Berlin. Retur til Berlin ca kl 1400
Pris: kr 860,- pr pers.
Inkluderer: Omvisning på gården, transport, skandinavisk guide, 2 retters lunsj u drikke.
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TILLEGGSARRANGEMENT
Kl 20 00
Middag i Restaurant Käfer i Riksdagsbygningen
En av hovedattraksjonene i Berlin er Riksdagsbygningen med sin enorme glasskuppel.

Riksdagsbygningen i Berlin

Vi starter kvelden med å ta en tur helt til topps i glasskuppelen og nyter den fantastiske
utsikten derifra. Deretter spiser vi en utsøkt middag i Restaurant Käfer, som ligger på
toppen av Riksdagsbygget, ved siden av kuppelen.
Pris pr pers: kr 940,-.
Inkluderer 3 retters middag med viner og kaffe, inngang til kuppelen og transport t/r.

Onsdag 24. Januar
Frokost og utsjekking
Formiddagen til fri disposisjon
Kl 1230

Avreise med buss fra hotellet til flyplassen

Kl 1420

Avreise fra Berlin Schönefeld med Norwegian direkte til Oslo

Kl 1600

Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tilslutning til andre norske byer
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PRISER:
Pris pr pers i enkeltrom: kr
Pris pr pers i dobbeltrom: kr

8 600,7 700,-

I disse prisene er følgende inkludert:
-

Flyreise tur / retur Oslo – Berlin med SAS og Norwegian
Flyskatter
Turistskatt
Overnatting 3 døgn inkl frokost på Motel One
Busstransport som beskrevet i programmet
Inngang til messen 1 dag
3 timers sightseeing i Berlin med norsk guide
Mottakelse på den norske standen inkludert 3 retters lunsj og drikke
Norsk reiseleder

De oppgitte prisene krever min 20 deltakere, og vi tar forbehold om tilstrekkelig antall
påmeldte.

PÅMELDINGSFRIST:

10. desember 2017

Påmelding på www.reisegleder.com/grunewoche
TILLEGGSARRANGEMENT
Tirsdag 23. januar
•

Gårdsbesøk i Brandenburg a kr 860,- (Krever min 15 pers)
Inkluderer:

Inkluderer busstransport t/r
Besøk på gården
Lunsj inkl kaffe og en drikkeenhet
Skandinavisk guide og oversetter

Tirsdag 23. Januar
•

Middag i restaurant Käfer i Riksdagsbygningen a kr 940,- pr pers.
(Krever min 20 pers)
Inkluderer:

3 retters middag inkl ½ fl vin, ½ fl vann og kaffe
Inngang til toppen av kuppelen
Busstransport t/r
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