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BESKRIVNING

Julmarknad Berlin & Potsdam

4 dagar

Det finns över 60 julmarknader i Berlin - allt ifrån

traditionella julmarknader med försäljning av olika

hantverk till marknader med karuseller och

skridskobanor. Den mest exklusiva julmarknaden finner

vi på Gendarmenmarkt, som är en av de vackraste

platserna i Berlin.  Vi åker en dag även ner till Potsdam

så vi får uppleva julstämningen där. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1120:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc. Frukostbuffé och utflykter samt

reseledare.



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 på Hotel Holiday Inn Express Berlin City Center West. Kanske lockar en promenad ner till julmarknaden på 

Europa Platz och Gedächtniskirche på kvällen. Cirka 45 mil.

Dag 2-3 Berlin & 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. 

Eftermiddagen står till eget förfogande för besök på de trevliga julmarknaderna som ligger utspridda i staden. En del är

specialiserade och kan ta en slant i entré avgift medan andra är gratis. I närheten av vårt hotell hittar vi även Berlins

mest kända varuhus – KaDeWe med dess otroliga livsmedelsavdelning. 

På kvällarna lockar säkert någon av de många restaurangerna och typiska små ölstugorna – Berlinerkneipen eller

kanske något värmande i ett julmarknadsstånd.

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 parkerar i centrum så var och en på egen hand kan vandra runt på stan och besöka

julmarknaden. 

Dag 4 Berlin-Hemorten

Efter frukost gör vi en spännande tur till de delar av gamla Östberlin som ligger lite bortom turiststråket. Här återfinner vi 

det s.k. East Side Gallery som är den längsta biten Berlinmur som finns bevarad. Turen går sedan 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 tar oss över Öresundsbron och är åter hemma vid halv

åtta tiden i Skåne. Cirka 45 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


