
AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE 
Fredshuset på Tjenna, Kranveien 4b
Postboks 19, 4951 Risør
Telefon 37 15 39 00
Vakttelefon 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no

GRUNNPRIS PER PERSON VED MIN. 20 PÅMELDTE 

KR 3 990,- (FLY IKKE INKL.)

Grunnprisen inkluderer: 
• Norsk reiseleder
• 3 overnatting i dobbeltrom med frokost
• Busstransport i følge program
• Lokalguide til omvisning i Weimar

Tillegg: 
Singelrom (hele turen)  kr 700,- (forbehold om kapasitet)
Fly tur/retur Berlin er ikke inkludert

FORBEHOLD 
Valuta- og andre prisendringer, bytte av hotell og ellers andre endringer i programmet som oppstår på grunn av 
lokale forhold. Turen trenger et minimum av 20 deltakere for å bli gjennomført til budsjettert pris. Tidsfrist for 
kansellering av turen, om ikke antall påmeldte oppnås, er 60 dager før avreise.

BETALINGSBETINGELSER
Det betales et depositum på kr 500,- per person ved påmelding. Hovedfaktura forfaller 35 dager før avreise.
Avtalen mellom oss og kunden er bindende for begge parter når depositum er betalt. 

AVBESTILLINGSREGLER
(Omfatter ikke fly-billettene, de har andre betingelser - se http://www.aktive-fredsreiser.no/reisevilkaar.htm) 
På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for avbestilling avvikende i forhold til normalreglene 
i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr 
på kr 200,- pr. pers. Ved avbestilling mellom 59 – 35 dager før avreise, betales et beløp tilsvarende depositum på 
turen – ved avbestilling 34 -15 dager før avreise belastes 50 % av turprisen. Ved avbestilling 14 – 0 dager før av-
reise/ ved manglende oppmøte/ ved manglende pass e.l. – belastes 100 % av turprisen.

Aktive Fredsreiser er et reiseselskap som skal bidra til fredsskapende 
prosesser gjennom kulturforståelse og respekt for menneskeheten.

4 DAGER 
3. - 6. april 2020

TUR NR 7307

WEIMAR
 BUCHENWALD

75-årsmarkering

  75-ÅRSJUBILEUM BUCHENWALD

30. november 1943 ble mange norske studenter sendt til Buchenwald etter 
aksjon mot universitetet i Oslo. Bli med og opplev 75 -årsmarkeringen for 
frigjøringen av leiren. Det blir anledning til å bli kjent i Weimar, hjembyen til 
Schiller, Goethe, Liszt og Bach.  Vi besøker også Tysklands hovedstad Berlin.



4. DAG MANDAG 6. APRIL  WEIMAR – BERLIN – OSLO GARDERMOEN
KL. 0700 Frokost. Utsjekk fra hotellet
KL. 0830 Avreise til Berlin
Vi kjører direkte til Schönefeld flyplass til avgang kl. 1430 med Norwegian. 
Ankomst Oslo Gardermoen kl. 1610.
Bussen kjører videre inn til Alexanderplatz, og slipper av der for de som skal med 
senere fly.

Vi forbeholder oss retten til forandring i programmet inkl. bytte av 
hotell, buss og reiseleder.

1. DAG FREDAG 3. APRIL  OSLO  GARDERMOEN – BERLIN - WEIMAR
Vi reiser fra Oslo Gardermoen kl. 1225 med Norwegian med ankomst Berlin kl.1400 
(fly t/r ikke inkl.). 
Her møter vi reiseleder og buss fra Aktive Fredsreiser. Vi reiser sørover til Weimar.
Overnatting på Leonardo Hotel Weimar.

2. DAG LØRDAG 4. APRIL  WEIMAR
Vi spiser frokost på hotellet.
Vi starter dagen med en omvisning i Weimar med lokalguide.
Weimar står på UNESCOs verdensarvliste på grunn av den kunsthistoriske  
betydningen byen har hatt. Goethe og Schiller, Heider og Wieland, Nietsche, Litsz, 
Bach... Mange store navn har holdt til i Weimar. 
Tid til egen disposisjon til å bli bedre kjent i Weimar.
Overnatting på Leonardo Hotel Weimar.

3. DAG SØNDAG 5. APRIL  WEIMAR – KZ BUCHENWALD - WEIMAR
Vi spiser frokost på hotellet før vi reiser til KZ Buchenwald.
Det er mulighet til å se seg om i leiren (f.eks leie multimedia guide) og se 
dokumentarfilmen om leiren før det offisielle programmet.
Vi deltar på det offisielle programmet - Markering ved appellplassen i KZ Buchenwald. 
Vi legger ned krans fra Den Norske Buchenwaldforeningen.
Vi reiser tilbake til vårt hotell i Weimar og har resten av kvelden til fri disposisjon.
Overnatting på Leonardo Hotel Weimar.


