
Hotel Ascot-Bristol 
Asta-Nielsen Strasse 2 
D-14480 Potsdam 
Tlf: 0049 331 669 10 
E-mail: info@hotel-ascot-bristol.de 
Hjemmeside: 
www.hotel-ascot-bristol.dk 
 
 
Pris:  kr. 6.625,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr. 1.000,00 for enkeltværelse. 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding. 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 21. marts 2023. 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● 5 overnatninger på Hotel Ascot-Bristol. 
 ● Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet. 
 ● Halvpension fra 1. dags aften til 6. dags morgen. 
 ● Udflugtskørsel som beskrevet i programmet. 
 ● Byrundtur med lokalguide i Berlin. 
 ● Kaffe og kage i Rigsdagsbygningen. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
 ● Valuta: Euro. 
 ● Du skal medbringes både det blå og gule sygesikringsbevis. 
 ● Du skal medbringe pas. 
 

Mødetidspunkt og opsamlingssteder oplyses senere pr. brev. 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Birkelunden 36, 5210 Odense N 
Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 

Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

Uimodståelige Berlin 
Den 21. – 26. maj 2023 

 
Det kan lade sig gøre uanset handicap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 
 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



Om Berlin. 
Her er nogle facts om Berlin: Berlin har næsten 3.680.000 indbyggere og er 

en af Tysklands 16 delstater, en såkaldt 
”bydel stat”. Berlin er en utrolig grøn by, 
ca. 35% er dækket af parker og grønne 
områder. Der er utroligt meget vand ved 
Berlin, størst er søen Grosser Müggelsee 
på godt 750 ha. mest kendt er nok 
Wannsee i Postdam. Ud over søerne går 
floden Spree igennem Berlin. 
Berlin har en unik historie MUREN 
som faldt i 1989 og ca. ét år efter blev 

DDR og Vesttyskland genforenet til et Tyskland. Andet Berlin er kendt for, 
er Brandenburger Tor – en gammel port der står midt i Berlin. 
 

Hotellet. 
Hotellet ligger i forstaden til Postdam. 
Værelserne er yderst handicapvenlige 
indrettet og ud af hotellets 94 værelser er 
35 handicapværelser. 
 

Søndag den 21.05.2023. 
Turen starter tidligt ud og går over 
landegrænsen fra Danmark til Tyskland. Vi kører øst om Hamburg og sidst 
på eftermiddagen ankommer vi til indkvartering og aftensmad på vores 
hotel i Potsdam i den vestlige del af Berlin. 
 

Mandag den 22.05 til torsdag den 25.05.2023. 
En af de selvskrevne udflugter er 
byrundturen i Berlin. Vi har en lokalguide 
med på turen og får rigtig megen 
information med os fra turen. På vores 
byrundtur oplever vi mange af byens 
kendte seværdigheder; Brandenburger 
Tor, Rigsdagsbygningen med glaskuplen, 
Unter den Linden, Kurfürstendamm, 
Postdamer Platz, Alexanderplatz med 
fjernsynstårnet og meget mere. 

Vi bruger selvfølgelig også tid i 
lokalområdet. I Potsdam mener man 
utvivlsomt, at man bor i den smukkeste 
by i hele Tyskland. Den mest berømte af 
seværdighederne er uden sammenligning 
Frederik den Stores sommerresidens, 
Sanssouci og det omkringliggende 
parkanlæg.  

Der er også kommet nye seværdigheder til, filmparken Babelsberg og 
biosfæren i Volkspark, hvor den berømte haveudstilling BUGA fandt sted 
for nogle år siden. Under 
udforskningen af Potsdam støder vi 
også på de historiske kvarterer, den 
russiske koloni, det hollandske kvarter 
og de bøhmiske væveres kvarter.  
Endvidere skal vi opleve Glienicker 
Brücke. Broen hvor øst og vest 
udvekslede fanger under den kolde 
krig. Enhver spionfilm – god som dårlig 
– har vist billeder af denne bro og de nervepirrende udvekslinger af russiske 

og amerikanske spioner.  
Dagene giver mulighed for at 
opleve meget mere af Berlin. 
Tirsdagens byrundtur har om 
noget givet blod på tanden med 
hensyn til oplevelser og dagene 
giver eksempelvis mulighed for at 
gå en tur på Kurfürstendamm, 
hvor de mange butikker lokker 
med et internationalt udbud. 
Under vores ophold i Berlin skal 

vi også besøge Rigsdagsbygningen, hvor vi tager turen op i glaskuplen. 
Herfra er der en fantastisk dejlig udsigt ud over Berlin’s tage og der skal 
hygges med kaffe og kage i den fine restaurant. 
 

Fredag den 26.05.2023. 
Efter morgenmaden på hotellet skal turen gå hjemad. Igen kører vi op forbi 
Hamburg mod Danmark, hvor turen går retur til vore respektive hjembyer. 


