
Tag med Sorø Bryghus til 

Ølfestival i Berlin
31. JUL – 3. AUG

2014 Pris kr. 1.995,-
inkl. bustransport,                                  

delt dobbeltværelse,                             

morgenmad samt                                 

ølsmagninger/udflugter

VI GENTAGER SIDSTE ÅRS SUCCES
Nu får du muligheden for at tilbringe 4 herlige dage i det fantastiske Berlin. Så er 
du til en spændende storby, god stemning og masser er godt øl – ja, så er denne 
tur lige noget for dig!

INTERNATIONALES BERLINER BIERFESTIVAL 2014: For 18. gang afholdes denne 
helt fantastiske ølfestival i hjertet af Berlin (Karl-Marx-Allee). På de 3 dage 
festivalen har åbent, forventer arrangørerne at knapt 1 mio. mennesker besøger 
festivalen og nyder en eller flere af de over 2.000 forskellige øl fra over 300 
forskellige bryggerier. Se evt. mere på http://www.bierfestival-berlin.de

HOTEL: På turen skal vi indkvarteres på Radisson Park Inn 4*, beliggende lige 
midt på den legendariske Alexanderplatz – tæt på stort set alt, og ikke mindst i 
gå-afstand til flere gode bryggerier og selve ølfestivalen. Hotellet har over 1.000 
pæne værelser med eget bad/wc, flere restauranter og barer og med sine over 
150 m. højde bruges hotellets top også til elastik-udspring☺

TEKNISK ARRANGØR: Teknisk arrangør af rejsen er Nygaards Turist- & Minibusser, 
som er medlem af rejsegarantifonden (nr. 2075). Rejsen gennemføres i en 
moderne 4-stjernet turistbus med god benplads, hvilestole med sikkerhedssele, 
fodstøtte, armlæn osv.

TILMELDING & DELTAGERPRIS:
Tilmelding sker ved at sende en mail til ronny@soroebryghus.dk, med følgende 
oplysninger: Navn, adresse, tlf., og mailadresse. Derefter modtager du en 
bekræftelse på mail samt information om hvordan du betaler. Tilmelding er først 
endelig, når betaling er modtaget.

Sidste frist for tilmelding er 15/5 2014

Deltagerprisen er kr. 1.995, og inkluderer transport Sorø-Berlin i moderne 
turistbus, og er baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse med eget bad/wc. 
Let morgenmad i bussen torsdag, 3 x morgenbuffet på hotel, ølsmagning fredag 
på Brauhaus Lemke , udflugt lørdag til forstaden Spandau samt ølsmagning på
Brauhaus in Spandau 

Tillæg for enkeltværelse udgør kr. 700,-



Program:
Torsdag 31. juli 2014

Kl. 06.30: Afgang fra Sorø Station, Banevej. Turen køres i moderne luksusbus med 
toilet. 

Kl. 08.30: Opsamling Kolding Rutebilstation. Når alle er samlet i bussen serveres 
let morgenbrød samt en bitter.

Kl. ca. 12.30: Frokost pause

Kl. ca. 16.00: Ankomst til hotellet i Berlin. Efter indkvartering ligger Berlin åben 
for dig og vennerne.

Fredag 1. august 2014

Morgenmad på hotellet. Formiddagen er til fri disposition.

Kl. 11.30: Mødes vi udenfor hotellet, for afgang (gå-ben) mod Brauhaus Lemke

Kl. 12.00: Ølsmagning på Brauhaus Lemke Hackescher Markt (inklusiv i prisen). Se 
evt. mere på www.brauhaus-lemke.com. Middagsmad kan med fordel også
indtages på bryggeriet (for egen regning) 

Kl. 13.30: Tour de Bier – På vej mod vej mod Ølfestivalen (gå-ben) besøger vi et 
par hyggelige vandingshuller i nærheden.

Kl. ca. 15.00: Vi ankommer til Bierfestival 2014. Entreen er gratis og resten af 
dagen er på egen hånd. Man sørger selv for hjemkomst til hotellet. 

Lørdag 2. august 2014

Morgenmad på hotellet.

Kl. 09.30: Afgang med bus til forstaden Spandau. Vi kører mod rådhuset hvor der 
hver lørdag formiddag er et hyggeligt marked. 

Kl. 12.00: Ølsmagning på Brauhaus Spandau (inklusiv i prisen). Se evt. mere på
www.brauhaus-spandau.de. Middagsmad kan med fordel også indtages på
bryggeriet (for egen regning).

Lørdag 2. august 2014 - fortsat

Kl. 14.00: Bussen kører mod Berlin Int. Bierfestival 2013. Entreen er gratis. Vil 
man hellere bruge det sidste af eftermiddagen og aftenen i Spandau eller på
andre ting, gør man naturligvis bare det. Man sørger selv for hjemkomst til 
hotellet.

Søndag 3. august 2014

Morgenmad på hotellet.

Kl. 11.00: Afgang med bus mod Danmark

Kl. 13.00: Frokost pause 

Kl. ca. 18.30: Forventet ankomst Kolding Rutebilsstation.

Kl. ca. 20.30: Forventet ankomst Sorø Station, Banevej.

DIVERSE
Turen gennemføres som en non-profit tur, og dermed uden fortjeneste for Sorø
Bryghus eller mig selv. Det forventes derfor også, at deltagerne hjælper med til at 
få arrangementet til at klappe. Undervejs på turen sælges øl, bitter og div. vand til 
yderst fornuftige priser – dette salg er med til finansiere arrangementet. Kaffe er 
gratis.

Der udsendes et nyhedsbrev eller to på mail med relevant tur-info til de tilmeldte i 
perioden mellem tilmelding og afgang. Ændringer til programmet kan forekomme. 

Turen gennemføres kun ved min. 40 deltagere. Såfremt turen ikke gennemføres 
pga. for få tilmeldte tilbagebetales det fulde beløb

YDERLIGERE OPLSYNINGER
Yderligere oplysninger om turen kan fås ved at kontakte Ronny Larsen, Sorø
Bryghus, Mobil 22 888 666 eller mail: ronny@soroebryghus.dk

31. JUL – 3. AUG

2014


