
 

 
 

 
HEDMARK BYGDEKVINNELAG  

inviterer på medlemstur til  

BERLIN OG GRU� NE WOCHE 16.-19. januar 2020 

 
Velkommen på tur sammen med Hedmark Bygdekvinnelag!  
 
Vi besøker Europas største mat- og landbruksmesse Grüne Woche og blir kjent 
med Berlin med alle sanser – spesielt gjennom mange forskjellige smaker. Berlin 
er en fascinerende og pulserende by som etter mange tiår isolert bak muren byr 
på fantastisk arkitektur og kultur. Vi opplever en reise gjennom mange 
tidsepoker, øst og vest. 
 
 
 

 

REISEPROGRAM 

TORSDAG	16.1.	ANKOMST	BERLIN	–	EGEN	FRITID	–	FELLES	MIDDAG		

	 	 	 	 	 	

Vi møtes på Gardermoen kl 10.00 og sjekker inn sammen til Norwegian DY1104 som flyr oss til Berlin 

Schönefeld lufthavn. Vel fremme kl 13.50 venter buss og sjåfør for å ta oss til Hotel	Zoe som er vår 

base de neste nettene. Hotellet ligger ved Hackescher Markt, et travelt og moderne knutepunkt med 

spisesteder og shoppingmuligheter, og Monbijou Park langs elven Spree rett rundt hjørnet.   

Etter sjekk-inn i de små men moderne rommene har vi ettermiddagen til egen disposisjon og 

utforskinger. På kvelden nyter vi middag sammen på en lokal restaurant.  

Overnatting:  Hotel Zoe, Standard rom 

Måltider:  Middag 

 

	

	

	



 

 
 

FREDAG	17.1.	ORGANISASJONSBESØK	–	FOOD	TOUR			

Program for formiddagen er fortsatt åpen, men vi håper å få til et organisasjonsbesøk eller annet 

«bygdekvinnefaglig» interessant.   

På ettermiddagen utforsker vi Berlins matscene på en 4-timers foodie-tour til fots. Denne 

fascinerende turen kombinerer tradisjonelle lokale matretter, gatemat, fusjonsretter, orientalske 

smaker, øl fra regionale bryggerier, nye trender innen økologisk mat og mye mer! Med oss har vi en 

lokal ekspertguide og storyteller som kjenner bydelene som egne lommer. Her har vi fått beskjed om 

å «ta med» gode sko, godt humør og en tom mage! 

Overnatting:  Hotel Zoe, Standard rom 

Måltider:  Frokost (og alt det vi spiser i løpet av food tour) 

	

LØRDAG	18.1.	GRÜNE	WOCHE	

	 	 	 	 	 	

Vi tilbringer hele dagen på Internasjonale Grüne Woche som er Europas største mat- og 

landbruksmesse, med nesten 2000 utstillere fra 60 land. Her er det forvirrende mye å se, smake og 

oppleve, alt innen mat og drikke, landbruk og dyr, hage, jakt og fiske, kjøkken og hushold. Vi reiser til 

messen etter frokosten og tar T-bane dit sammen – alle har dagsbillett og det er en direktelinje hit 

fra hotellet. Vi begynner messebesøket ved den norske paviljongen (også med utstillere fra Hedmark) 

før vi slipper alle dere løs til å utforske de utallige messehallene. Retur til hotellet med T-bane.  

Overnatting:  Hotel Zoe, Standard rom 

Måltider:  Frokost 

	

SØNDAG	19.1.	BERLIN	SIGHTSEEING	OG	HJEMREISE	 	 	

Etter frokost pakker vi sammen, sjekker ut og begynner reisen mot flyplassen. Underveis får vi en 

guidet Berlin sightseeing der vi ser de viktigste severdighetene og hører om Berlins historie og nåtid. 

Vi sjekker inn på Norwegian DY1105 og lander trygt til Gardermoen kl 16.00 på søndagsettermiddag, 

bagasjen fylt med gode minner og nye vennskap fra Berlin og Grüne Woche.  

Overnatting:  - 

Måltider:  Frokost 

 
 

	



 

 
 

	

REISENS	PRIS	i delt dobbeltrom: 

Per person 8 400,-  
 

(Pris i enkeltrom 10 000,-) 
 
Det tas forbehold om endringer i programmet.  

Det tas forbehold om endring i eurokurs: pris beregnet med kurs 1€=10NOK. 

 

INKLUDERT	I	PRISEN 

 Flyreise Oslo-Berlin-Oslo, direktefly med Norwegian 
 3 netter på delt dobbeltrom på Hotel Zoe, med frokost 
 1 middag 
 Food tour (4 timer, inkl. mat og drikke) 
 Inngangsbillett til Grüne Woche 1 dag 
 Sightseeing i Berlin 
 Transport som angitt i reiseprogram (flyplasstransfers i Berlin og 4-tursbillett til T-bane) 
 Alle inngangsbilletter til områder og severdigheter nevnt i reiseprogram 
 

IKKE	INKLUDERT	I	PRISEN	

 Reise mellom hjem og Gardermoen 
 Måltider, drikker, personlige elementer og andre elementer som ikke er beskrevet i reiseprogram 
 Evt tips til sjåfør, guide 
 

 
 
PA� MELDINGER til Sanna Røhr, jaakkolasanna@hotmail.com tlf. 412 79 133 
Vi har plass til 24 bygdekvinner, og her gjelder førstemann til mølla! 
  



 

 
 

Reisevilkår for tur til Berlin 16.-19.1.2020 

Reisen arrangeres av Hedmark Bygdekvinnelag for sine medlemmer. Lov om pakkereiser (LOV-2018-06-

15-32) jf. §2 gjelder ikke i dette tilfellet. Reisen anses å være en avtale mellom den reisende og Hedmark 

Bygdekvinnelag. 

Reisen inkluderer de elementene som er beskrevet i reiseprogrammet. Vi må dog ta forbehold om 

endringer i programmet som en følge av inntrufne omstendigheter utenfor Hedmark Bygdekvinnelag sin 

kontroll. Dette kan være endringer pga. værforhold, flyavganger, politisk uro eller lignende. 

Deltakelse på reisen gjøres på eget ansvar. Deltakeren skal melde fra om allergier eller helseproblemer 

til reiselederen som har taushetsplikt. Reiselederen er Sanna Røhr, tlf. 412 79 133. Overnatting skjer på 

delte tomannsrom, med mindre annet er avtalt i forveien.  

Reisen begynner og avslutter på Gardermoen flyplass. Deltakere kommer dit på egen hånd, og reise 

mellom hjemmet og flyplassen er ikke inkludert i prisen. Hedmark Bygdekvinnelag er ikke ansvarlig for 

eventuelle forsinkelser. 

Tillatt bagasje 
Hver passasjer kan ta med: 

 opptil 2 kolli innsjekket bagasje (maks 20 kg per kolli) 

 1 kolli håndbagasje (maks 10 kg per kolli) 

Avbestilling og endringer 
Vi følger flyselskapets og hotellets vilkår.  

Din deltakelse anses som bekreftet ved betaling av faktura. Pengene returneres ikke ved avbestilling. 

Det tillates navneendring opptil 20 dager før avreise. Dvs ved avbestilling opptil 20 dager kan du finne en 

erstatter til reisen selv, uten at det koster deg ekstra. 

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen avbestillingsforsikring, slik at du greit kan avbestille reisen ved 

plutselig og alvorlig sykdom. Hvis du allerede har vanlig reiseforsikring, kan det være verdt å sjekke om 

du allerede har en avbestillingsbeskyttelse. I mange tilfeller er du best dekket med en helårs 

reiseforsikring. En reiseforsikring skal blant annet dekke sykdom på feriestedet, hjemreise, avbestilling 

og tyveri.  

Pass 
I lys av innskjerpet grensekontroll i Europa, bør gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet. Kun 

pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk 

statsborgerskap. Flyselskap kan kreve pass ved innsjekking. Det er den reisendes ansvar å påse at 

reisedokumentene er gyldige. (NB. Si fra ved påmelding dersom du har annet statsborgerskap enn 

norsk.) 


