
Nyd nytårsaften på det 4* hotel 
Sylter Hof i centrum af Vest-Berlin 
sammen med Butterflies, som spil-
ler op til et brag af en nytårsfest. Få 
et par dage med tid til at shoppe og 
opleve Berlins mange spændende 
seværdigheder på en byrundtur 
med dansktalende guide.

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1  Efter endt opsamling tager vi 
færgen fra Gedser kl. 11.15. Mulighed 
for at tilkøbe frokostbuffet ombord. 
Vi ankommer til Rostock kl. 13.15 og 
grænsehandler, inden vi fortsætter 
til Berlin, hvor vi ankommer sidst på 
eftermiddagen og bliver indkvarteret 
på vores hotel. Middag på hotellet. 

Dag 2  Morgenbuffet på hotellet. 
Hele dagen er til fri disposition til at
se nærmere på den pulserende stor-
by, shoppe i de mange butikker og 
spise frokost på egen hånd. 
Middag på hotellet.

Dag 3  Morgenbuffet på hotellet.
Kl. 09.00 møder den dansktalende
guide os på hotellet, og vi tager på
en 3 timers byrundtur i bussen, 
hvor vi skal se en stor del af Berlins 
vartegn bl.a Rigsdagen, Berliner Dom, 
det jødiske monument, Brandenbur-
ger Tor og meget mere.
Derefter er der tid på egen hånd til at 
spise frokost og shoppe.
Om aftenen spiller Butterflies op til 
et brag af en nytårsfest med buffet og 
drikkevarer ad libitum under arrange-
mentet. Til midnat skal vi nyde Berlins 
nytårsfyrværkeriet og sekt. GODT 
NYTÅR!

Dag 4  Morgenbuffet på hotellet og 
tjek ud. Kl. 11.30 forlader vi Berlin og 
sætter kursen mod Rostock, hvor vi 
tager med færgen kl. 15.30. Mulighed 
for at tilkøbe frokostbuffet ombord.
Efter ankomst til Gedser køres retur 
til opsamlingsstederne.

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til æn-
dringer i programmet.

Stort nytårsgalla med Butterflies

NYTÅR 2021/22 I BERLIN
Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

HOTEL SYLTER HOF
KURFÜRSTENSTRASSE 114-116
D-10787 BERLIN

Flot hotel beliggende i nærheden af
Kurfürstendamm og Potsdamer Platz.
Store komfortable værelser alle med
bad/dusch, toilet, tv, telefon og minibar.
Hotellet har desuden restaurant,
 coffeeshop og bar. Elevator forefindes.

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
29. december 2021 - 01. januar 2022

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   4.370,00

Enkeltværelsestillæg kr.   960,00

• Bustransport i 4* turistbus
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 2 x middag
• 1 x nytårsbuffet med drikkevarer ad 

libitum i 7 timer (øl, vin, vand, sekt 
og kaffe)

• Butterflies underholder under nyt-
årsfesten

• 3 timers guidet byrundtur i Berlin
• Dansk rejseleder/serviceperson
• Lovpligtige skatter og afgifter

Valgfrie tillæg
Frokostbuffet på
færgen på ud- og/eller hjemrejsen 

kr.  164,00
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