
Berlin Ölfestival

BESKRIVNING

Berlin Ölfestival

4 dagar

För 21:e året arrangeras ölfestivalen i Berlin. 340

bryggerier från 87 länder presenterar gemensam 2400

ölsorter under trevliga former och medryckande musik.

Detta gör den trevliga världsmetropol om möjligt ännu

trevligare och nöjesutbudet förstås ännu större.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1270:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Frukostbuffé. Stadsrundtur.  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 H4 Hotel Berlin. Cirka 45 mil.

Dag 2–3 – Berlin 

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. Det blir

också gått om tid för egna strövtåg och förstås besök på ölfestivalen. På en sträcka av cirka två kilometer på Karl Marx

Allé mellan Straussberger Platz och Frankfurter Platz ligger Weberwiese. Här har ölproducenter från 86 olika länder

samlats för att presentera sitt öl. Hitta din egen favorit bland de 2400 olika sorterna som dukas fram i världens längsta

ölträdgård även kallad Biermeile. Längs vägen finns även ett tjugotal scener som höjer stämningen med medryckande

toner. 

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:


