
Tropical Island

BESKRIVNING

Tropical Island & Berlin

4 dagar

En resa för stora som små till tropikerna fast i Tyskland.

Strax söder om Berlin ligger den gigantiska sfäriska

anläggning som är Europas största

äventyrsbad-Tropical Island - lika stor som sex

fotbollsplaner. Med ett angenämt klimat, här är alltid 26

°C varmt! En 200 meter lång sandstrand, 50 000

tropiska växter, sköldpaddor och flamingos känns det

verkligen som man kommit till en söderhavsö. Det blir

också en hel dag till eget förfogande i Berlin!

RESEFAKTA

Barnpris: 4.295:- upp till 11 år i extrabädd

ALLT DETTA INGÅR: 

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning med dusch och wc. Frukostbuffé.

Endagsentré till Tropical Island, Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter och moms. Övriga

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 så när vi kommer fram till Karls Jordgubbsgård är det

bara att kasta sig in i gårdens alla äventyr. Vill man inte klättra, åka traktor, hälsa på djuren eller leka så kan man ju alltid

titta på produktionen av godis, och jordgubbsprodukter eller de stora samlingarna och utbudet i affären. På snabba

motorvägar fortsätter vi till Berlin. Här bor vi i östra delen av staden på Comfort Hotel Lichtenberg. Cirka 45 mil.

Dag 2 - Tropical Island

En kort resa från hotellet hittar vi tropikerna. Tropical Island är Europas största äventyrsbad med pooler och

vattenrutschkanor för både små nybörjare till fartdårar som vågar åka i 70 km/h. Här är fridfulla laguner med vattenfall

och en 200 meter lång sandstrand. Här kan man ligga och gräva med tårna i sanden i skuggan av palmerna. Koppla av i

bubbelpoolen och kanske simma ut i den 250 meter långa forsen. Där ute finns dessutom ännu fler pooler. 

Vattentemperaturen ligger mellan 28-32 grader beroende av i vilken del av denna tropiska värld man väljer att bada. För

de yngre finns en egen avdelning med ett piratskepp i poolen. Vill man unna sig något extra finns här även möjlighet att

köpa till både spa och massage. Ett sant paradis för alla åldrar alltså. Om någon i familjen inte vill bada mer finns det

flera olika restauranger, storbilds TV, lite butiker och lekplatser.

Dag 3 Berlin

Idag har vi hela dagen till fritt förfogande i Berlin. 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. Passa på att besöka någon

spännande utställning eller trevligt museum. På kvällarna lockar säkert någon av de många restaurangerna och typiska

små ölstugorna – Berlinerkneipen. Passa på att besöka någon spännande utställning eller trevligt museum. 

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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