
INVITATION TIL Documenta 15 i Kassel 
tirsdag 30. august – fredag 2. september 2022 

Turen vil give deltagerne et indtryk af verdens største udstilling af moderne kunst i byen 
Kassel, der er vært for 15.gang for kunstnere fra hele verden. 

Læs mere på: www.documenta.de 

Der bliver god tid til at udforske samtidskunsten på egen hånd i 2 hele dage på de forskellige 
udstillingssteder. Fra vort hotel nær bymidten bringer vor bus os til udstillingsområdet og 
henter os igen. På hotellet spiser vi morgen- og aftensmad 3 dage, mens frokost i byen er for 
egen regning. 

Hotellets navn er: Wyndham Garden Hotel Kassel Heiligenröder Str. 61 (husk badetøj, godt 
svømmebassin) 

PROGRAM: 

Tir. 30. august, kl. 8:00 Afgang med firestjernet langtursbus fra Gasværksvej Aabenraa 

Efter passende pauser - herunder frokost - via Hamburg og Hannover indkvarteres vi på vort 
hotel i Kassel. Efter indkvartering vil der være mulighed for en kort byrundtur til de forskellige 
udstillingssteder. 

Kl. 19:15 Aftensmad 

Ons. 31. august, kl. 8:00-9:00 

Morgenmad på hotellet 

Kl. 9:30 Afgang til udstillingsområdet. Kortmateriale og dagskort udleveres. 

Rundgang til udstillinger efter eget valg. Frokost på egen hånd. 

Kl. 17:30 Afhentning med bus på aftalt sted.  

Aftensmad kl.19:00 Aften fri til egne aktiviteter 

Tors. 1. september   Kl. 8:00- 8:40 

Morgenmad på hotellet. 

Kl.  8:50 Afgang med bus til Künstler - Nekropole i udkanten af Kassel hvor en del documentas 
kunstnere skabte deres egne gravmæler og nogle også ligger begravet 

Kl. 10: Ankomst til udstillingsområdet i centrum 

Rundgang på  udstillinger efter eget valg. Frokost på egen hånd. 



Kl. 17:30 Afhentning med bus på aftalt sted til 

Aftensmad kl. 19:00. Aften fri til egne aktiviteter 

Fre.  2. september Kl. 8:00-8:45  

Morgenmad på hotellet 

Kl. 9:00 Pakning af bagage 

Kl.  9:15 Afgang mod Aabenraa 

Kl. ca. 17:00 Ankomst Aabenraa. 
Prisen for turen, inkl. transport, rundstykke kaffe/the og frokost i bussen, indkvartering på 4-
stjernet hotel med halvpension, 2-dages partoutkort til documenta-udstillingen og frokost på 
hjemturen pr. person i dobbeltværelse 

i alt   3.375 kr. 

Tillæg for enkeltværelse 750 kr. 

Bindende tilmelding på nedenstående kupon – inden 7. juni 2022 til kasserer Jørn 
Gam, Madevej 25, 2. 6200 Aabenraa tlf. 40 40 38 10 På E-mail: gam@bbsyd.dk eller 
SMS (med de samme oplysninger) til mob. 40 40 38 10 

Samtidig indbetaling af depositum på kr. 1.000 til Broager Sparekasse:

reg.nr. 9797 konto nr.  0000497746. Mrk. K + ”Navn”. 
Restbeløbet betales senest 1. august. 

Vel mødt til turen ønsker 

Knud Flemming Andersen og Max Ottesen 

Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK pas, blå sygesikringsbevis, afbestillingsforsikring og rejseforsikring 

Navn(e): 

Adresse(r) 

Mobil nr:

E-mail:

Ønsker enkeltværelse:            (sæt x) 

Særlige forhold: (medicin, madallergi og gangbesvær o.s.v.) 




