
Onsdag d. 9. maj til søndag d. 13. maj 2018
Berlin Turen

Pris:
kr.: 900,-

 Prisen er Incl. m
ad, transport, overnatninger, e

ntré
er

 m
.m

.
5 fede dage
I STORBYEN, SOM BYDER PÅ:
 - GOD UNDERHOLDNING
 - LUXUS CAMPING
 - SIGHTSEEING
 - SHOPPING
 - GOD MAD
 - OG MEGET  MERE...  



UngNorddjurs har gen-
nem mange år haft 

en tradition med at 
rejse til Tysklands 
hovedstad Berlin 
i Kristi Himmel-
fartsferien. Berlin 
er en vild by, fuld 

af historie, musik 
og masser af fede 

kulturelle ople-velser.

Turen er et samarbejde med 
Syddjurs Ungdomsskole. Vi har i alt kun 
30 pladser, så du skal ikke bruge alt for 
lang til på at overveje om du vil med.  
Rejsen foregår i ungdomsskolernes 
minibusser. For at gøre at turen så billig 
som mulig er indkvarteringen på en 
lækker campingsplads med badesø i 
naturskønne omgivelser i det tidligere 
Østtyskland. 

Som deltager får du set alle de vigtig-
ste steder i Berlin; Check Point Charlie, 
Die Mauer (Berlinmuren), Olympia 
Stadion, Funkturrm, Alexanderplatz, 
”Læbestiften og Pudderdåsen”, Sach-
senhausen, Brandenburger Tor og 
meget, meget andet.

Der bliver også mulighed for at komme 
rundt på egen hånd i udvalgte om-
råder. Det plejer at være et stort hit, og 
så kan man jo få øvet sig lidt i tysk

Praktisk Info:
Turen er inkl. mad (Du skal dog selv 
sørge for aftensmad onsdag), trans-
port, overnatninger i telt, metrobilleter 
samt div. entréer (her i blandt andet 
koncentrationslejren Sachsenhausen 
og guided sightseeing).

Afgang: 
Onsdag d. 9. maj kl 21:00 fra klubben i 
Grenaa.

Hjemkomst:
Søndag d. 13. maj ca. kl 17,00

Pris kr. 900,- 
(Heraf depositum kr. 400,- der betales 
ved tilmelding.)

Ved spørgsmål, kontakt :
Fie Rasmussen, tlf.: 22 33 15 00  

Tilmelding  
Kan ske på www.ungnorddjurs.dk 
eller i din klub, ved aflevering af 
tilmeldingsblanket sammen med de-
positum, (eller fremvisning af kvitter-
ing for betaling via netbank.)

Berlin Turen



Elev underskrift:

Forældre underskrift:

E-mail:

Navn:

Gade / Vej:

Postnr.: By:

Dit mobil nummer: Forældres tlf. nummer:

Er der noget vi skal tage særlige hensyn til (allergi, brug af medicin, handicap m.m.)?

CPR-nr.:

Jeg har betalt via netbank

Jeg har betalt kontant

Tilmelding til turen kan foregår via vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk, ved samtidig 
betaling med dankort.

Eller man kan tilmelde sig i vores klubber, eller 
på et af vores kontorer, ved aflevering af tilmel-
dingsblanket med forældreunderskrift og beta-
ling af depositum. 

Betaling kan ske kontant, eller via netbank til 
Reg.nr.: 7320 Konto nr.: 0001031751. (Husk at 
angive navn, fødselsdato og navn på turen ved 
betaling via netbank.) Kvittering for betaling af 
depositum skal fremvises ved tilmelding.

Tilmeldingen er først gældende, når vi har regis-
streret betaling af depositum.



Ved spørgsmål, kontakt: 
Fie Rasmussen, tlf.: 22 33 15 00 


