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30-års jubilæum for Berlinmurens fald 

Studietur til Berlin 9. – 11. november 2019 
 

Lørdag d. 9. november markeres 30-års jubilæet for Berlinmurens fald. 
 

Europabevægelsen arrangerer i den anledning en spændende studietur til Berlin, hvor vi 
bl.a. skal være med til at markere murens fald sammen med vores tyske venner, besøge 

den danske ambassade, samt det berygtede STASI fængsel Berlin-

Hohenschönhausen. 
 

Udrejse med egen bus lørdag morgen d. 9. november og hjemkomst mandag aften d. 11. 

november, med to overnatninger på 4* hotel i Berlin, morgenbuffet på færgen, en middag i 

Berlin, samt aftenbuffet inkl. drikkevarer på færgen hjem. 

Kenneth Finsen og historiker Kristian ”Kesse” Jørgensen er hhv. turleder og guide. 

 

Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse kr. 2.495,- 

Tillæg for enkeltværelse 600 kr. 

 

Program:  

Lørdag den 9. november. 

 

06:30 Afgang med bus fra DGI-Byen. 

09:00 Afgang Gedser. 

 Gå ombord i den store morgenbuffet. 

10:45 Ankomst Rostock. 

 Frokost-stop undervejs ”auf die Autobahn”. 

 

14:15  Besøg og rundvisning i den tidl. sovjetiske 

 speciallejr og STASI fængsel 

 Berlin-Hohenschönhausen.  

 

17:00 Ankomst og check-in på hotellet. 
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Berlinerne og deres gæster fejrer aftenen 

den 9. november ved Brandenburger Tor, 

med et stort anlagt sceneshow. 

Musikfestivalen bringer nationale og 

internationale kunstnere på scenen foran 

Berlins vigtigste vartegn. Blandt andre 

Staatskapelle under ledelse af Daniel 

Barenboim og WestBam vil være blandt de 

optrædende. Hvilke andre bands optræder 

den dag, og hvordan det nøjagtige 

program ser ud, vil snart blive annonceret. 

En ting er sikkert: alle deltagere og deres 

sange eller historier vil være tæt knyttet til 

begivenhederne i 1989/90. 

 

 

 

Søndag den 10. november. 

 

10.00 Afgang fra hotellet i egen bus. Besøg ved 

Checkpoint Charlie og det tilhørende museum. 

Vi ser Berlins store attraktioner til fods, bl.a. 

Alexanderplatz, hvor der er mulighed for besøg i 

det ikoniske TV-tårn. Derefter går vi op ad ”Unter 

den Linden”, og ser områdets mange berømte 

steder; Humboldt Universitetet, Brandenburg Tor, 

Potsdamer Platz og mindesmærket for de 

myrdede jøder i Europa.  

Vi besøger også Charlottenburg. 

Slottet Charlottenburg er det største palads i 

Berlin. Slottet er i dag et majestætisk museum 

med samlinger af franske malere, stilfulde sale og 

saloner.  

 

19:00 Fælles middag på restaurant i byen. 

 

 

Mandag den 11. november. 

  

09:00 Afgang fra hotellet. 

09:30 Besøg i den danske ambassade med rundvisning og orientering om de dansk/tyske 

relationer 

 

11.30 Besøget slutter, og vi kører mod Rostock. 

 

15:30 Afgang Rostock. 

 Gå ombord i den store aftenbuffet. 

 

17:30 Ankomst Gedser. 

 

19:30 Ankomst København. 
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Arrangement.  

Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre 

med politikere og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer.  

 

Tilmelding til:  

Brug tilmeldingsblanketten herunder. 

 

Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og 

hjemrejseforsikringer, samt medbringe det blå sygesikringskort.  

 

 

Prisen inkluderer:  

Egen bus til under hele turen (opsamling ned over Sjælland mod Gedser). 

2 overnatninger på 4* hotel i delt dobbeltværelse, inkl. morgenmad 

Guidet rundvisning på Hohenschönhausen 

2 x måltider på færgen 

Middag på restaurant i Berlin 

 

 

 

 

Jeg/vi tilmelder mig/os turen til Berlin d. 9.-11. november 2019:  

 

 

Navn (1): ____________________________ Fødselsdato: ________ Pasnummer: ___________ 

 

 

Navn (2): ____________________________ Fødselsdato: ________ Pasnummer: ___________ 

 

 

Adresse: _____________________________ Postnr./By: _______________________________ 

 

 

Telefon: ______________________________  

 

 

E-mail adresse: _________________________________________________________________ 

 

 

 

Værelsestype: Delt dobbelt   Delt twin (2 seperate senge)   Single   

      Tillæg på 600,- 

 


