
   

 

 

    

Mandag den 21. august  
Kl. 08.40 – Opsamling ved DGI-byen i København (hjørnet af Ingerselvsgade/Tietgensgade) 
Kl. 09.10 – Opsamling på ARKEN, Skovvej 100 i Ishøj.  
Kl. 11.15 – Sejler vi med Scandlines fra Rødby til Puttgarden. 
Frokosten indtages et sted på vejen mod Kassel. Vi byder på en sandwich, men drikkevarer er for 
egen regning.  
Ca. kl. 18:30 – Ankomst til Hotel Wyndham Garden, Kassel.  
Efter indkvartering mødes vi til fælles aftensmad. Drikkevarer er for egen regning.  
 
Museumsinspektør Dorthe Juul Rugaard vil både tirsdag og onsdag fortælle om documenta og 
udvalgte kunstnere.  
 
Tirsdag den 22. august 

Kl. 09.30 – Fælles afgang fra hotellet til documenta.  

Kl. 17.00 – Fælles afgang fra documenta til hotellet. 

Kl. 19.00 – Afgang fra hotellet til bycentrum. 

Kl. 21.30 – Afgang fra bycentrum til hotellet. 

Onsdag den 23. august 

Kl. 09.30 – Fælles afgang fra hotellet til documenta. 

Kl. 17.00 – Fælles afgang fra documenta til hotellet. 

Kl. 19.00 – Besøg på Bergpark Wilhelmshöhe og Hercules-monumentet, som siden 2013 har 

stået på UNESCOs verdensarvsliste. 

Efter besøget i parken er der mulighed for at blive sat af i centrum, hvis nogen ønsker dette. 

Torsdag den 24. august 
Kl. 08.00 – Afgang fra Kassel mod Hamburg 
Kl. 12.00 – Ankomst til Hamburger Kunsthalle, hvor museumsinspektør Dorthe Juul Rugaard 
introducerer til museet. Besøget er på egen hånd. Du kan evt. spise frokost i en af de to caféer, 
som findes på museet. 
Kl. 15:30 – Afgang fra Hamburg mod Puttgarden. Færgen afgår kl. 18:45.  
 
Forventet ankomst til København: Ca. kl. 21:00.  
 

 

Program for KLUB ARKENs tur til documenta 14  

21.- 24. august 2017 
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De praktiske ting: 

Pris: 3.865 kr. Tillæg for enkeltværelse: 602 kr. 

 

Tilmelding foretages direkte til Riis Rejser på telefon: 70 11 47 11 fra mandag den 1. maj kl. 

9.00.  

Teknisk rejsearrangør:  
Riis Rejser 
Teglgårdsvej 6A 
7620 Lemvig 
Medlem af rejsegarantifonden: 1466 
 
Hotel: 
Hotel Wyndham Garden Kassel 
Heilgenröder Strasse 61 
34123 Kassel 
 
Et dejligt fire-stjernet hotel beliggende lidt udenfor Kassel ca. 5 km fra Documenta-Halle og 
centrum. Rummelige værelser med TV og gratis Wi-Fi. Hotellet har en rigtig god 
morgenmadsbuffet, bar og lounge, fitnesscenter, sauna og indendørs pool. I umiddelbar nærhed 
af hotellet findes flere spisesteder. 

Inkluderet i prisen:  

 Bustransport t/r i 4* langtursbus 

 3 nætter i delt dobbeltværelse 

 3 x morgenmad på hotellet 

 Velkomstmiddag på første dagen (drikkevarer for egen regning) 

 Dagsbilletter til offentlig transport i Kassel (udleveres af hotellet) 

 Bustransport iflg. programmet 

 Entréer iflg. programmet 

 Alle lovpligtige skatter og afgifter 

 Bidrag til rejsegarantifonden 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

 Alt ikke nævnt i programmet 
 

Afbestilling: 

 Ønskes afbestillingsforsikring (ved evt. framelding på grund af sygdom), kan en sådan 
tegnes for et beløb på 6 % af rejsens pris.  
Forsikringen skal tegnes ved tilmelding. Navn, adresse og fødselsdato skal oplyses ved 
tegningen. 


