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Berlin Nyår  

4 dagar

En nyårsresa till staden som aldrig sover. Här bor vi på

Alexanderplatz och firar nyårsafton på vårt hotell Park

Inn. Nyårsafton firar vi med galabuffé inkl dryck på

hotellet dt blir även live musik och förstås bubbel vid

tolvslaget. Efter festligeheten gör vi som Berlinarna och

går ut och njuter av den härliga folkfesten och

fyrverkerierna.  

RESEFAKTA

Enkelrum: 2200:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss, Övernattning i dubbelrum

med dusch och wc. Frukostpension och nyårsbuffé.

Rundturer i Berlin. Färje-, bro- och vägavgifter,

serviceavgifter, moms samt reseledare. Eventuella

entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten - Berlin

Vi startar 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 på Alexanderplatz på det höga, högklassiga Park Inn by Radisson. På promenadavstånd från hotellet

lockar shopping och restauranger. Cirka 45 mil.

Dag 2 - 3 Nyårsafton och Nyårsdag i Berlin

Vi gör under vår vistelse en orienterande stadsrundtur bland alla historiska monument, parker och slott. Vi ser Unter den

Linden, Riksdagshuset, Brandenburger Tor, Domkyrkan, Gedächtniskirche med mera. Men det finns också utrymme att

på egen hand utforska Berlin. Runt Potsdamer Platz finns ett fantastiskt utbud av affärer, caféer och restauranger.

Kanske är det något som fattas till nyårsstassen. 

Det är ju nyårsafton så på kvällen samlas vi för att fira in det nya året. Vi börjar med en välkomstdrink och fortsätter

sedan  genom att avnjuta en Nyårssupé inkl dryck. Det blir även live musik och bubbel vid tolvslaget. Vi gör sen som

Berlinarna själva gör och går ut och upplever den härliga folkfesten på stan. Hotellets centrala läge gör att vi lätt kan ta

oss ut i folkvimmlet.

På nyårsdagen tar vi sovmorgon sen fortsätter vi utforska det vi inte hann med på nyårsafton. Kanske vill man se East

Side Gallery som är den längsta biten Berlinmur som finns bevarad eller på egen hand botanisera bland de stora

utbudet av museer och utställningar. Någon vill säkert besöka ett av de många museerna på Museuminsel eller åka upp

i TV-tornet på Alexanderplatz. Missa inte heller ett besök på Berlins kända varuhus – KaDeWe med dess otroliga

livsmedelsavdelning. 

Dag 4 Berlin-Hemorten

Efter en sista härlig frukost reser vi norrut genom det flacka nordtyska landskapet Mecklenburg-Vorpommern. Vi stannar

längs vägen för fika och lunch. 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
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