
All-inclusive resa till Berlin för SPF Tranåsseniorerna, 
13-17 maj 2018  
– med reseledarna Lars Axehill och Ulla Göransson

Följ med oss och upplev Berlin, en av Europas mest intressanta städer, under skön vårtid! 

Staden har en otrolig mängd sevärdheter, ett rikt kulturutbud och är fylld med spår från olika 
historiska epoker, men samtidigt är det en avslappnad atmosfär med stora parker och sjöar.  
Läget i förhållande till Sverige gör Berlin till ett perfekt resmål! 

Scrolla ner för mer information



Er Resa — realizes your travel dreams 

 
 
 

 

Vilka är vi?  
 
• Er Resa – En liten personlig researrangör 
Med oss får ni ett unikt och rikt innehåll till ett litet lägre pris där allt eller nästan allt ingår i resans pris. Våra 
kunder blir omhändertagna, de blir sedda och ledda genom hela resan samt får gräddfil till olika arrangemang. 
 
Vi är specialiserade på Frankrike, Tyskland och Holland 
• Vi  har djupa kunskaper om Frankrike, Tyskland & Holland, eftersom vi levt och arbetat där under lång tid. 
Med unika kontaktnät och lokalkännedom kan vi erbjuda resetjänster med hög kvalité. Vi reser regelmässigt till 
länderna för att utveckla arrangemangen och tjänsterna. 
  

 



 
 
Hotel Sylter Hof 
 
 
är ett förstklassigt, 3-stjärnigt hotell beläget på en lugn gata i  
centrala Berlin, nära det berömda varuhuset KaDeWe och den 
stora stadsparken Tiergarten. 
  



5 dagar Berlin under skön vårtid! 
Brandenburger Tor - En av de mest världskända symbolerna för Berlin  
1961 stängdes triumfbågen då muren byggdes. Den öppnades igen 22 december 1989.                                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                                                                  På andra sidan stadsporten kan man genom gatstenar i marken se  
                                                                                                                  var muren gick innan öppnandet igen. 
 
                                                                                                   
 
  

 
 



 
 
Restaurant Weyers – en dold pärla i Berlin 
 

 



Gedenkstätte Berliner Mauer vid Bernauer Strasse 



East Side Gallery – K-märkt murgraffiti   
Den ömma broderskyssen mellan den östtyske ledaren Erich Honecker och sovjetledaren Leonid Brezjnev   



Restaurang Käfer –  Lyxig restaurang med yppersta service och mat 
 



Glaskupolen på Riksdagshusets tak  
- en av Berlins främsta sevärdheter 



Potsdam: Slottet Sanssouci (utan bekymmer)  
  
 
 

ett av UNESCOs världsarv, det berömda rokokoslottet Schloss Sansouccis med stora slottspark som omger den vackra 
huvudbyggnaden.  



 
Zum Fliegenden Holländer  
-  Lite av Holland i centrala Potsdam 
  



Schloss Cecilienhof – Potsdamkonferensen år 1945 
Här möttes de allierade efter andra världskriget för att “göra upp” med Tyskland  



Glienicker Brücke  
- här skedde utväxlingen av spioner under Kalla kriget  



Varmt välkomna  
att anmäla er till en fantastisk Berlinresa i maj månad!  
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