
Berlin och Potsdam

BESKRIVNING

Berlin & Potsdam  

4 dagar

Berlin är utan tvekan en av Europas mest spännande

huvudstäder med sin spännande historia, sina museer i

världsklass, sina varietéteatrar och klassiska

musikscener och inte minst sitt rika utbud av affärer,

varuhus och butiker. Här hittar alla, oavsett ålder och

smak, något som intresserar och fångar.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Frukostbuffé. Rundturer i Berlin. Utflykter enligt

programmet samt båttur på Spree. Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter, moms samt reseledare.

Eventuella entréavgifter tillkommer.



Dag 1  Hemorten - Berlin

Start från våra påstigningsorter via Malmö och Öresundsbron, genom Danmark till Gedser, där vi tar färjan till Rostock.

Under överfarten hinner man både äta och handla i lugn och ro. På snabba motorvägar fortsätter vi till Berlin. Här bor vi

centralt vid Alexanderplatz på Park Inn by Radisson Hotel Berlin. Cirka 45 mil.

Dag 2-3  Berlin och Potsdam

Hela två dagar har vi till förfogande i denna världsstad. Vi börjar med en orienterande stadsrundtur bland alla historiska

monument, parker och slott. Vi ser Siegessäule, riksdagshuset, Brandenburger Tor, domkyrkan, Gedächtniskirche m.m.

Vi åker längs den gamla paradgatan Unter den Linden och stannar till vid Checkpoint Charlie och flyktmuseet. På

eftermiddagen gör vi en båttur på floden Spree och får se staden från ett annat perspektiv. Resten av eftermiddagen

står till eget förfogande för egna strövtåg och upptäckter. Nära Alexanderplatz finns t.ex. Museumsinsel med bl.a.

Pergamonmuseet. På Kurfürstendamm finns ett fantastiskt utbud av affärer, caféer och restauranger. Missa inte ett

besök på Berlins kända varuhus – KaDeWe med dess otroliga livsmedelsavdelning. På kvällarna lockar säkert någon av

de många restaurangerna och typiska små ölstugorna – Berlinerkneipen. Nästa dag gör vi en tur till vackra Potsdam. Vi

åker genom den härliga, skogsrika stadsdelen Grunewald, längs floden Havel till Potsdam. Här känner vi historiens

vingslag när vi åker över Glienicker Brücke där de berömda spionutväxlingarna ägde rum. Vi börjar med att stanna vid

slottet Cecilienhof där Churchill, Atlee, Truman och Stalin avgjorde Tysklands öde efter andra världskrigets slut. Härefter

beger vi oss till Fredrik den Stores lustslott, Versailleskopian Sanssouci, där vi går runt i den enorma parkanläggningen.

Även denna dag har vi eftermiddagen till eget förfogande för kultur, nöjen och shopping!

Dag 4  Berlin - Hemorten

Efter frukost gör vi en spännande tur till de delar av gamla Östberlin som ligger lite bortom turiststråket. Vi tar vägen via

Tempelhof till Treptowparken och tittar även på det s.k. East Side Gallery som är den längsta biten Berlinmur som finns

bevarad. Vi reser sen norrut genom det flacka nordtyska landskapet Mecklenburg-Vorpommern. Från Rostock åker vi i

retur med färjan till Gedser. Därefter återstår bara den korta slutetappen genom Danmark innan vi åter är hemma. 

Cirka 45 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


