
2.2 kilometer øl
På Berlins Bierfestival er der mulighed 
for at smage næsten 2000 forskellige øl

For 15. gang omdannes 2200 meter i det centrale Berlin 5.-7. august
til verdens største øl-festival. Mere end 300 bryggerier fra 86 lande i
hele verden vil byde deres produkter til. I de tre august-dage er der 
mulighed for at smage på næsten 2000 forskellige ølmærker og -typer.
GOLD TOURS giver dig på en firedages-tur til Tysklands hovedstad
chancen for at deltage i Bierfestival 2011.
Alle deltagere får et Prøvekrus, hvor man så får skænket de ølmærker,
man ønsker at smage . Ellers skal man ved hver ølbod betale pant for
glasset. Det er meget nemmere med Prøvekruset.
Ølfestivalen holdes på berømte Karl-Marx-Alleé i det tidligere Østber-
lin.
I tre nætter overnatter vi på det helt nye Ramada-hotel på Alexander-
platz et par minutters gang fra øl-eldoradoet.
Der bliver masser af tid til at opleve Bierfestival med underholdning
på 18 scener, optog og salgsboder med øl af alle typer og fra alle egne
af verden.
I programmet er også afsat tid til en sightseeingtur i Berlin, hvor den 

stedkendte rejseleder fortæller om 
byens mange seværdigheder. En 
spændende rundtur hvor man kom-
mer tæt på de historiske perioder
i Berlins historie - ikke mindst den 
berygtede Berlin-mur og dens betyd-
ning for borgerne.
Turens program:
Fredag 5. august køres fra Århus om 

morgenen med opsamling efter behov mod grænsen. Med passende 
pauser undervejs når vi hotellet i Berlin sidst på eftermiddagen. Så 
man kan puste lidt ud, inden det går løs på  på Ølfestivalens første 
aften. 
Lørdag 6. august køres sightseeing-tur i Berlin med besøg ved kendte
og mere ukendte steder. Rundturen varer 3-4 timer. Resten af dagen
og hele søndagen er på egen hånd, så man virkelig kan komme på
smagsmæssig rundtur i øllets verden.
Søndag 7. august køres en to-tre timers rundtur til andre af millionby-
ens seværdigheder. Og så sættes slutspurten ind ved ølhanerne på Karl 
Marx-allé.
Mandag 8. august får deltagerne lov at sove længe, inden vi kl. 11
sætter kursen mod Århus, hvor vi regner med at være fremme midt
på aftenen. Sidste pause på hjemturen holdes ved grænsekioskerne i
Harrislee.
Hurtig tilmelding tilrådes, da der er run på Berlins hoteller i de tre
dage, ølfestivalen finder sted.
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I prisen er inkluderet:
• kørsel i 4-stjernet bus med
   ekstra benplads til alle
• morgenmad 2., 3. og 4. dag
• sightseeingture i Berlin
• Bierfestival-krus
• rejseleder hele turen
• alle nukendte skatter og
   afgifter som turistmoms
• bidrag til Rejsegarantifond


