
Alle tilbud er betinget af rådigheden. Kurafgiften skal betales direkte hos værten. Til alle tilbud fås et sikkerhedsbevis fra rejseudbyderen.

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

385,00 €
pr. person i DV

499,00 €
pr. person i DV

289,00 €
pr. person i DV

Ferietilbud
Spreewald

Hvor skoven
spejler sig i vandet...

Oplevelser mens du padler 
gennem Spreewalds UNESCO 
biosfærereservat

Under en 4-dags padle-rundtour  
har du muligheden for at udforske  
det enestående naturlandskab i  
Spreewald, med alle egnens  
facetter, og aktivt at nyde roen og  
skønheden i UNESCO biofære- 
reservatet.

Det fascinerende Spreewald med de 1.500 km lange vandveje, 
en skinnende labyrint i en enestående natur: grønne flodslet-
ter, dybe skove og romantiske vandudløb fortryller alle i natur-
paradiset syd for Berlin.

Agurke Cykelvejen –  
260 km ren og skær Spreewald 

Spreewald og agurkerne herfra er 
uadskilleligt forbundet med hinan-
den. Men hvor kommer agurkerne 
fra, og hvordan bliver de lavet? 
Under en cykeltour på Agurke-Cy-
kelvejen i Spreewald finder du med 
sikkerhed svar på disse og andre 
spørgsmål og får enestående natur- 
og kulturoplevelser på den 260 km 
lange strækning. 

Spreewald Vital

Und dig og din krop en aktiv ferie i 
Spreewald, i et af Europas mest inte-
ressante naturlandskaber. Mens det 
går aktivt gennem Spreewald i det 
sydlige Brandenburg med padlebåden 
og cyklen, venter regionens wellnes-
sfaciliteter på dig med absolut afslap-
ning.

MESSESPECIAL

Service & Bookning: Spreewalds turistforbund · E-Mail: reiseservice@spreewald.de
Tlf.: 0049 (0)35433 72299, Fax: 0049 (0)35433 72228 · www.spreewald.de

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
• 4 overnatninger med morgenmad i 3-stjernet-mellemklassehotel

eller familieførte pensioner i feriestederne Lübben, Lübbenau
såvel som kurstedet Burg

• 3 x heldagsleje af padlebåd (1 x 2-er padlebåd)
• 3 x baggage transfer til det enkelte overnattelsessted
•  1 x pin „Den padlende Agurk“

Sammen med din booking får du et vand/
vandrekort i målestokken til orientering under dit 
ophold i Spreewald.

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
•  6 overnatninger med morgenmad i 3-stjernet-mellemklassehotel 

eller familieførte pensioner
• 5 x baggage transfer til det enkelte overnattelsessted
• 1 x pin „Agurk på Cykel“

Kan bookes ekstra:
• Tourcykler eller el-cykler
• Adgangskort til forskellige fritidsfaciliteter langs 

Agurke-Cykelvejen 

Til din booking får du et spiralindbundet  
cykel/vandrekort i målestokken til orientering på 
Agurke-Cykelvejen.

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
•  4 nætter med morgenmad i en hyggelig pension i

kurstedet Burg (Spreewald) eller i feriestedet Lübbenau/Spreewald
•  1 frugtkurv & 1 flaske vand på værelset ved ankomst
•  1 x heldagsleje af padlebåd fra Burg/Lübbenau (2-er padlebåd)
•  1 x heldags cykelleje fra Burg/Lübbenau
•  1 x dagskort til Spreewald Therme Burg inkl. saunalandskab

eller: 
•  1 x dagskort til Spreewelten Bad Lübbenau inkl. 

saunalandskab (uden massage)

Med din booking får du et fritidskort (vandring, padling, 
cykling i målestokken) til orientering under dit ophold i Spreewald.

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)



Fahrradtour 
Lutki, Plon und Mittagsfrau
Knorrige Zweige, die wie Arme in 
den Himmel greifen, aufsteigender 
Nebel, flackernde Lichter, Däm-
merung...Viele Sagen und Mythen 
der Sorben/Wenden sind hier zu 
Hause. Wir nehmen Sie mit auf eine 
mystische Reise zur Mittagsfrau, 
dem Drachen Plon, dem Wasser-
mann und dem kleinen Volk der 
Lutki. Wir besuchen geheimnisvolle 
Orte und sagenumwobene Plätze.

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

fra 256,00 €
pr. person i DV

fra 135,00 €
pr. person i DV

fra 328,00 €
pr. person i EV

fra 169,00 €
pr. person i EV

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

TILBUD TIL GRUPPER

TILBUD TIL GRUPPER

TILBUD TIL GRUPPER

fra 158,00 €
pr. person i DV

fra 202,00 €
pr. person i EV

Dette 3-dages tilbud er lige noget for 
mandfolk. „På herretur i Spreewald“ 
er naturligvis også rejsen for alle, der 
kan lide en god øl. Afsted på hyggelig 
kahntur og underholdende bryggeri-
rundtur inkl. ølsmagning med typiske 
specialiteter fra Spreewald 

På herretur 
i Spreewald

Kulinarik-Tour 
i Spreewald

Dette 3-dages rejsetilbud forfører med 
kulinarisk nydelse og lokker med friske 
regionale produkter fra Spreewald. 
Jordbær, asparges, agurker & Co. 
venter på at blive genopdaget på en 
smagsmæssig ny måde. I Spreewald- 
museet i Lübbenau går rejsen tilbage 
til fortiden i en byhistorie i Spreewald. 

By, Land, Mennesker – en 
rejse gennem Spreewald

En „verdensrejse“ gennem UNESCO- 
biosfærereservatet Spreewald er in-
deholdt i dette 5-dages rejsetilbud. 
Cottbus med Branitzer Parken, Strau-
pitz, Oberspreewaldlandsbyen med 
Hollændervindmøllen og Schlepzig -  
et specialtip i Unterspreewald med 
kahnsejlerkvinder, smukt iklædt tradi-
tionelle klædedragter, giver et indblik 
med mange facetter i det enestående 
landskab. 

Dette 4-dages rejsetilbud viser 
Spreewald fra sin klassiske side. En 
hyggelig kahntur gennem det ene-
stående naturlandskab i UNESCO- 
biosfærereservatet, som Theodor 
Fontane en gang beskrev som „lille 
Venedig“, i Spreewaldlandsbyen 
Lehde. 

Spreewald- 
klassikeren

fra 196,00 €
pr. person i DV

fra 253,00 €
pr. person i EV

TILBUD TIL GRUPPER

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
• 2 overnatninger med morgenmad i et komfortabelt hotel

i nærheden af feriestedet Lübben (Spreewald)
• 2-timers kahnrundtur i bordkahn fra Lübben
• 1/2-times bryggerirundtur med efterfølgende ølsmagning

i Schlepzig med fedtemadder & Spreewaldagurker
• 1 x velsmagende aftensmad i restaurant

i Spreewald (tallerkenret ekskl. drikkevarer)

Kan bookes ekstra:
• Guided tur i whiskeybrænderiet i Schlepzig 

med efterfølgende prøvesmagning
• heldags rejselederservice (på dansk eller engelsk)

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:

• 2 overnatninger med morgenmad i et komfortabelt 3-stjernet-hotel
på feriestedet Lübbenau/Spreewald eller i Spreewaldlandsbyen Raddusch

• 1 x 3-retters-temamenu i din hotelrestaurant,
 alt efter sæson: Asparges, jordbær, agurker eller græskar
(ekskl. drikkevarer)

•  2-timers kahnrundtur fra en havn
i Spreewald

• 1 x adgang til Spreewaldmuseet i Lübbenau

Ferieperiode: 01.04. – 31.10.

(Ledige pladser forbeholdt tilbuddet / bookning af forlængede overnatninger muligt)

DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
• 4 overnatninger med morgenmad i et 4-stjernet-hotel i Cottbus
• 3 x 3-retters-menu eller dinner-buffet inden for rammerne af halvpensionen på

 dit hotel (ekskl. drikkevarer)
• 1 x aftensmad i en restaurant i den gamle bydel i Cottbus

(tallerkenret ekskl, drikkevarer)
• 1 x adgang til »Hollændervindmøllen« Straupitz

inkl. prøvesmagning af friskpresset hørolie
• 2-timers kahnrundtur med kahnsejlerkvinder i traditionelle

dragter i separate bordkahner fra Schlepzig
• 1/2-times bryggerirundtur med efterfølgende

ølsmagning i Schlepzig inkl. Spreewaldsnack

Kan bookes ekstra:
• heldags rejselederservice (på dansk eller engelsk)
• Fürst Pückler Museet i Branitzer Park
• Byrundtur eller nattevægterrundtur i Lübben/ Lübbenau

Alle tilbud er betinget af rådigheden. Kurafgiften skal betales direkte hos værten. Til alle tilbud fås et sikkerhedsbevis fra rejseudbyderen. Alle gruppetilbud gælder fra 15 personer.
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DIT FERIETILBUD INDEHOLDER:
• 3 overnatninger med morgenmadsbuffet i et 4-stjernet-hotel i Cottbus
• 3 x aftensmad som 3-retters-menu på dit hotel (ekskl. drikkevarer)
• 3-timers kahnrundtur fra Lübbenau inkl. et blik på den lille

Spreewaldlandsby Lehde set fra kahnen (tourvarighed inkl. 1 times
ophold i Lehde)

• 1 x Spreewaldtypisk kaffebord (1 Plins &
1 lille kande kaffe) i en restaurant i Lehde

Kan bookes ekstra:
• Indgang og guided tur i frilandsmuseet i Lehde
• Guided tur i Branitzer Park og på Fyrst Pückler slottet 

ved Cottbus
• Rejseleder (heldags) til udflugter til Berlin, Potsdam 

eller Dresden 


