Julmarknadsresa
till Berlin
4 dagar
3 - 6 december 2017
Berlin - ett resemål som hela tiden är under förändring. Sedan år 2000 är Berlin
Tysklands huvudstad och efter Berlinmurens fall 1989 har staden förändrats otroligt
mycket. Berlin är en mycket spännande stad där ny modern bebyggelse blandas med
gamla minnesmärken och paradgator. Berlin är också ”huvudstaden bland
julmarknader” och kan skryta med så många som runt 80 stycken, utspridda över hela
staden. En av de största julmarknaderna breder ut sig vid vårt hotell på Alexanderplatz.
Ta chansen och följ med till en av Europas mest besökta och intressanta städer.
Reseledare Boris Salomonsson.
Dag1. Tidigt på morgonen avreser vi från hemorten söderut. Vid Björkängs
vägkrog stannar vi för frukost-/kafferast, därefter till Helsingborg för färjetur
till Helsingör. Vi passerar Köpenhamn och kommer slutligen till Gedser där
vår färja avgår 15.00. Färjan tar en timme och 45 minuter till Rostock. Det
finns möjlighet att äta lunch och shoppa i butikerna ombord. Väl framme i
Rostock har vi 22 mil till Berlin som vi når ca 20.00 för incheckning på fina
och centalt belägna Hotel Park Inn by Radisson vid Alexanderplatz. Vi
avslutar dagen med gemensam middag på hotellet.
Dag 2. Under förmiddagen gör vi en omfattande stadsrundtur
med vår svensktalande lokalguide. Under vår rundtur som även
innehåller några korta stopp får vi bland mycket annat se
sevärdheter som Checkpoint Charlie, Förintelsemonumentet,
East side gallery, Brandenburger Tor, paradgatan Unter den
Linden, Alexanderplatz, Riksdagshuset och de moderna
byggnaderna vid Potsdamerplatz. Därefter är dagen fri för att på
egen hand njuta av Berlins alla sevärdheter och julmarknader där en av de största finns
utanför hotellet.
Dag 3. Efter frukost är hela dagen fri för egna äventyr i en av
Europas mest intressanta huvudstäder. För de som önskar kör vi
med vår buss till några av de största sevärdheterna och
julmarknaderna. Du får då möjlighet att med vår reseledare
besöka bland annat Europacenter, affärsgatan Kurfürstendamm,
minneskyrkan Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche och ett av
världens finaste och mest berömda varuhus KaDeWe där livsmedelsavdelningen är
obeskrivligt stor och elegant. Vi passar också på att besöka den
mysiga julmarknaden vid Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, en
av de bästa i slottsparken Charlottenburg och en av de vackraste
på Gendarmenmarkt.
Dag 4. Efter frukost tar vi farväl av Berlin. Färden går norrut till
Rostock. Innan vi kör ombord på färjan stannar vi till för lite
shopping. Efter färjeturen till Gedser fortsätter vi genom Danmark och via färjan i Helsingör –
Helsingborg är vi åter i Sverige med många fina och intressanta minnen i bagaget från Berlin.
Vi stannar för mat och kaffepaus på lämpligt ställe och kör sedan vidare mot hemorten.
Pris: 2 980 kronor
I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på 4-stjärnigt hotell, tre
frukostar, en middag, väg- och färjeavgifter, lokalguide samt reseledares tjänster. Tillägg för
enkelrum 890 kr. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i programmet.

