
Berlin 4 dagar

BESKRIVNING

Berlin   

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 frukostbuffé. 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- Resan samklörs med Tropical Island resan så när vi

kommer fram till Tyskland beger vi oss till Karls Jordgubbsgård kan alla barn leka av sig medan de vuxna kanske

föredrar att äta lunchen här och gå och shoppa. Man kan titta på produktionen av godis, och jordgubbsprodukter eller de

stora samlingarna som täcker väggarna. På snabba motorvägar fortsätter vi sen till Berlin. Här bor vi i östra delen av

staden på Comfort Hotel Lichtenberg. Cirka 45 mil.

Dag 2-3  Berlin

Hela två dagar har man till eget förfogande i denna världsstad med alla historiska monument, parker och slott som

Siegessäule, riksdagshuset, Brandenburger Tor, domkyrkan, Gedächtniskirche m.m. Nära Alexanderplatz finns t.ex.

Museumsinsel med bl.a. Pergamonmuseet och 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. 

Dag 4  Berlin - Hemorten

Efter en lugn morgon och frukost reser vi norrut genom det flacka nordtyska landskapet Mecklenburg-Vorpommern. Vi

stannar för lite shopping innan vi tar färjan från Rostock till Gedser. Därefter återstår bara den korta slutetappen genom

Danmark innan vi åter är hemma. Nu fyllda av glädje och energi efter några härliga dagar i Tyskland och Tropikerna.

Cirka 45 mil.

HOTELLFAKTA
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