
Medlemmer af Kirkekultur.nu, der har forsikringer hos TJM-forsikring kan benytte feriebo-

ligerne i Toscana, Berlin og  Rom  til yderst favorable priser. NU er der også en feriebolig i 

Toscana, som I alle kan benytte. Læs mere om ferieboligerne her, og hvis du  har lyst, så  

opret en profil og book en feriebolig på www.afd12.bookhus.dk     

 

 

ROM: Lejligheden er beliggende i bydelen Trastevere i Via Goffredo Mameli nr. 40. Du går ind gennem por-

ten og finder lejligheden i en stille og klassisk italiensk gård, hvor du ikke finder andre turister. 

 

Selve bydelen Trastevere finder du på Tiberens vestbred syd for Vatikanstaten. Trastevere er et gammelt 

originalt romersk kvarter med små gyder og trange gader.  Der er altid noget nyt og bestemt også gammelt at 

se i Rom. Det er ikke uden grund, at byen er kendt som Den evige stad. Du kan tage bus og sporvogn, men du 

kan også vælge at gå til centrum på 10-15 minutter. Der er to minutters gang fra lejligheden til det første 

store torv, hvor der er marked stort set hver eneste dag. I kvarteret er der også hundredvis af restauranter, 

så det bliver ikke svært at finde lækre spisersteder.  

BERLIN: Du finder den 3-værelses højloftede 87 m2 store lejlighed i bydelen Kreuzberg. Helt præcist i 

Tempelherrenstrasse 3. Lejligheden er nybygget i 2010, og ligger gemt i en stille og charmerende 

baggård på 3. sal i et spændende område tæt på en af de mange kanaler, der går gennem Berlin med 

friluftsbad og med gode muligheder for vandre- eller cykelture. Som du ved, er det let at komme til 

Berlin, og byen summer af alt det nye og bærer samtidig på en nærværende kulturhistorie, som er 

lige til at gå til.  Man kan besøge Berlin igen og igen. Der er så meget at se og opleve, at du nok aldrig 

kommer i nærheden af at have oplevet det hele. 

TOSCANA: Kør selv, eller flyv til Pisa, Firenze eller Bologna og tag en uges feriepause i det skønne Toscana. #0 min. kørsel fra lufth avnen i 

Pisa finder du denne perle af en feriebolig. Lejligheden er nybygget i 2019. Alt er moderne og  velfungerende i denne klassiske toscanske 

landejendom. Der er indbydende badeværelser, aircon, gulvvarme, wi-fi, elegant landkøkken med opvaskemaskine og vaske– tørremaskine. 

Du får sengetøj, håndklæder og slutrengøring med i prisen. Vi skal ikke tjene på det. Det vigtigste er at kunne give medlemmerne billige 

tilbud med en høj kvalitet. Stedet hedder La Colombaia. Du kan læse mere og booke her: www.afd12.bookhus.dk  


