JAZZ-TUR til Berlin i Tyskland
med Six Foot Stompers
Jazzmusik med Six Foot Stompers, 3 overnatninger, god mad og sightseeing i Tysklands
hovedstad, Berlin, er blandt andet hvad du får, hvis du deltager i busturen i dagene

lørdag 5. – tirsdag 8. maj 2018.
Vi kører i moderne bus fra Johns Busser og med start i Helsingør med opsamling flere steder
undervejs, afhængig af deltagernes bopæl. Der er plads til 62 personer i bussen incl. SFS.

TURBESKRIVELSE:
DAG 1 – LØRDAG:
Vi kører fra det første opsamlingssted i Helsingør kl. 07,00 og samler op undervejs mod
færgen i Gedser, som vi skal nå kl. 11,00. Her serveres Scandlines store frokostbuffet incl.
drikkevarer for deltagerne.
Vi når frem til vort hotel i Berlin sidst på eftermiddagen. Hotellet (Mercure) ligger med udsigt
til Alexanderplatz, og alle værelser har balkon.
Den første aften i Berlin (lørdag aften) vil der blive reserveret plads til en spændene aften på
”Münchner Hof Brauhaus”, som ligger ganske tæt ved hotellet. (ønsker du ikke at deltage
lørdag aften, skal vi vide dette i god tid før afrejse)
Her kan man (for egen regning) opleve rigtig oktoberfeststemning med musikalsk
underholdning og gedigen tysk mad. Gæsterne, der tidligere har deltaget i turene til Berlin,
har været meget begejstrede for stedet.

DAG 2 - SØNDAG:
Efter morgenmaden starter vi dagen med en guidet busrundtur i Berlin. Busafgang kl. 10,00.
Der indlægges frokostpause i turen, der forventes afsluttet senest kl. 15,00.
Kl. 17,00 kører bussen til Berliner-bydelen Spandau, hvor vi skal spise buffet i Restaurant
Kaiserhof (drikkevarer er for egen regning).
Ca. kl. 20,00 vil Six Foot Stompers underholde gæsterne i Kaiserhof. Ca. kl. 23,00 kører bussen
retur til Hotel Mercure.

DAG 3 - MANDAG:
Der er mange muligheder i Berlin, så vi har sat en stor del af dagen af til ”egne oplevelser” i
den tyske hovedstad. Vores bus kører kl. 10,00 til parkeringspladsen ved S-Banestationen
ZOO. Her vil der være mulighed for at besøge ZOO, KaDeWe eller Kurfürstendam. Men der er
også mange andre seværdigheder i Berlin. Kl. 15,00 kører bussen retur til hotellet.
Om aftenen er der igen koncert med Six Foot Stompers, denne aften på jazzspillestedet
”Kleine Weltlaterne”. Også her er der aftenbuffet (excl. drikkevarer) med i turprisen.
DAG 4 - TIRSDAG:
Efter morgenmaden kører vi retur til Danmark. Igen via Gedser-Rostock-ruten. Der bliver et
kort ophold i Bordershoppen i Rostock med mulighed for indkøb. Det kommer til at passe fint
med den store buffet kl. 15,00, på samme måde som på udrejsen. Det betyder at vi er tilbage i
Roskilde, København og Nordsjælland først på aftenen.
PRIS:
Vi har beregnet prisen for at deltage i jazzturen til Berlin med Six Foot Stompers til at være
3.450,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse incl. morgenmad og 3 overnatninger, samt 2
aftenarrangementer med musik og mad. Desuden buffet incl. drikkevarer ad libitum på
Scandlines-færgen på ud- og hjemrejsen.
Sightseeing i Berlin og bustransport er også med i prisen.
(Tillæg for enkeltværelse 800,- kr.)
Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.
Turen gennemføres efter næsten samme koncept som med The Spirit of New Orleans i 2016
og med Hot Society Orchestra i 2017.

HVAD GØR JEG FOR AT DELTAGE I TUREN MED SIX FOOT STOMPERS:
For at deltage skal du sende en e-mail til ole@holde.net, eller skrive til Ole Holde, Skibsegen
32, 3070 Snekkersten og melde dig/jer til.
Der skal samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 1.000,- kr. pr. person på
konto i Nordea 1400 8963 932465.
Restbeløb opkræves pr. 1. marts 2018.
Med venlig hilsen
Ole Holde
Jazzmanager
Fredensborg Jazzklub
20 67 52 25
www.jazzkanalen.dk

Jens Brandt
Orkesterleder i Six Foot Stompers
jensbrandt@pedersen.mail.dk
21 62 39 93

Vores hotel i Berlin – tæt ved Alexanderplatz

JAZZKANALEN ER DIN LOKALE JAZZRADIO I NORDSJÆLLAND
Vi sender jazz til Nordsjælland 30 timer om ugen på 104,3 MHz. Programmerne kan også
høres på DAB+ og på internettet www.jazzkanalen.dk hvor du også kan se en
programoversigt.
Der er jazz mandag til fredag fra kl. 12,00 til kl. 18,00
Jazzkanalen arbejder sammen med Radio Humleborg om lokale indslag i de fælles studier
på Nørredamsvej 18 i Fredensborg.

