
 

 

 

 

 
Tag med LHN til Grüne Woche i Berlin den 24. – 26. januar 2020 
 
Grüne Woche er verdens største forbruger- og fagmesse indenfor gartneri, landbrug og ernæring og er et 
stort tilløbsstykke. Der er rig lejlighed til dels at smage på og købe alle former for lokale fødevarer. 
Derudover er mange af messedeltagerne ledsaget af hyggelig musik fra deres hjemegn – en rigtig 
multimesse! 

Læs og se meget mere om Grüne Woche på www.gruenewoche.de 
 

Program 
 

Der er afgang fredag den 24. januar 2020 med busselskabet Schmidt Reisen. Mødetid er kl. 6.30 ved 

tankstationen ved Scandinavian Park, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt. Du står selv for transport 

til mødestedet.  
 

Bussen ankommer til Berlin tidlig eftermiddag, hvorefter 
der er et par timers guidet byrundfart i Berlin, inden 
ankomst til det 4 stjernede Hotel InterContinental 
www.berlin.intercontinental.com 
 

Hotellet ligger meget centralt og kun få km væk fra 
messecentret. 
  

Lørdag formiddag er der afgang til Grüne Woche. Entrebilletten udleveres i bussen. Hele lørdagen er til 
egen disposition i messecentret.  
 
Der er afgang hjemad søndag den 26. januar kl. 13.00. 
 
Selve rejsen er en katalogrejse fra Schmidt Reisen og der vil derfor også kunne være andre med bussen 
end lige netop vores selskab. 
 

Pris 
 
239,- Euro pr. person i dobbeltværelse. Der er et pristillæg på 90 Euro pr. person for et enkeltværelse. 
Denne pris inkluderer bustransport, overnatning på hotel med morgenmad, en byrundtur ved ankomst 
og transport til og fra messen. Entrebilletter til Grüne Woche er IKKE inkluderet i rejseprisen. 
 
LHN betaler entrebilletten til messen for LHN-medlemmer.                                                                                      
For ikke-medlemmer er prisen 15,- Euro for en dagsbillet. 
 
LHN booker og betaler turen hos Schmidt Reisen, hvorefter LHN sender dig en faktura.  
 

Bestilling 
Bestil din rejse til Grüne Woche senest den 5. december 2019 hos LHN på tlf. 7364 0000 eller lhn@lhn.dk  
            

  Der tages forbehold for priser og eventuelle ændringer. Du vil få direkte besked. 

https://www.gruenewoche.de/de/DieMesse/
http://www.berlin.intercontinental.com/
mailto:lhn@lhn.dk

