
 BERLIN - ULF UNGDOM

ULF ferie er formidler for Riis Rejser. Riis Rejser er teknisk udbyder. Riis Rejser CVR. nr:
26212057, medlem af rejsegarantifonden nr. 1466

Sightseeing i
Berlin

Busrejse til Berlin t/r 
Morgenmad og sandwich i bussen på afrejsedagen
Hotelophold på Leonardo Berlin KU´Damm 
Morgenmad på hotellet
Byrundtur ifølge program (ex. entréer)
Deltagelse af ULF Feries frivillige 

INKLUDERET I PRISEN 

TILMELDING OG BETALING 
Tilmelding hurtigst muligt og gerne inden d. 1. marts 2022 

Beløbet på 3600 kr. betales ved tilmelding 
(Husk tilmeldingsskema enten online eller på papir) 

Kontonummer til betaling: 
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: Dit navn/Berlin 

For at deltage på denne rejse skal du være mellem 18 og 35 år, og medlem
af ULF Ungdom eller ULF. 
Husk penge til 3 x frokost, 4 x aftensmad samt entré til fjernsynstårnet (12
Euro) og Kanalrundfart (12 Euro) samt evt. lommepenge. 
Turen er delvist sponsoreret af: Forældreforeningen handicappede børn
og unge uden diagnose

OBS!
Bussen samler op flere steder i Danmark, se opsamlingssteder 
på vores hjemmeside www.ulf.dk. Transport til/fra opsamlingssted 
står den enkelte gæst selv for.

 

Tag med ULF Ungdom og ULF Ferie på en 4-dages tur til rå
og fantastiske Berlin. Oplev Berlins historie helt tæt på, når
vi bevæger os mellem øst og vest i den gamle hovedstad. Vi
går en tur på den centrale gade Under den Linden, hvor de
historiske bygninger og mindesmærker ligger som perler
på snor. I fjernsynstårnet på Alexanderplatz, som er 203 m
højt, er det muligt at nyde udsigten over Berlin og danne
sig et indtryk af byens størrelse. 
Berlin byder også på mange muligheder for shopping, 
 cafe-besøg samt gåture i byens mange flotte parker. Om
aftenen tager ULF Ungdom på restaurant og hvem ved,
hvad der sker derefter… 
Vi bor på gode Leonardo Hotel California, der ligger utroligt
centralt på Kurfürstendamm, blot få meter fra U-bahn
Kurfürstendamm. Alle værelser har bad, toilet, tv m.m.

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER 
Afrejse: den 26. maj 2022 
Hjemkomst: den 29. maj 2022 
Pris pr. person i dobbeltværelse                 

Tillæg for eneværelse: 500 kr. 

3.600,-

 For dig mellem 
18 - 35 år 


