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BERLIN 
5 dagar  

 

24-28 APRIL 2019 
  

Berlin är en av Europas mest levande och spännande huvudstäder. 
Redan under 1920-talet var staden en gyllene metropol för gräddan inom det 

Europeiska kulturlivet. Det mesta av Berlinmuren revs 1989, men den bit som fortfarande 
står kvar är nu en av världens längsta utomhusgallerier med konstverk målade direkt på 

muren. Den delen påminner oss också om stadens spännande historia. 
 
24/4-2019  (Utresedag, stadsrundtur i Berlin) 
Bussanslutning från hemorten till Stockholm/Arlanda. Vidare med direktflyg från 
Stockholm/Arlanda med SAS till Berlin. Vid ankomsten väntar buss och guide för en 
stadsrundtur samt gemensam lunch på lämpligt ställe. På den intressanta rundturen ser vi 
bl.a. Checkpoint Charlie, Kurfürstendamm, Brandenberger Tor, Riksdagshuset, East Side 
Gallery samt paradgatan Unter den Linden m.m. Rundturen avslutas vid hotellet för 
incheckning. 
Gemensam välkomstmiddag på en riktigt mysig restaurang.  
 
25/4-2019  (Slottet Sanssouci och Cecilienhof) 
Frukost 
I dag skall vi besöka Potsdam, efter en guidad rundtur i de Hollänska kvarteren där de 
ståtliga byggnadera trängs med varandra kommer dagens höjdpunkt. Slottet Sanssouci som 
Fredrik den store lät uppföra under 1700-talet. Vi promenerar genom den fantastiska 
slottsparken förbi det magnifika kinesiska tehuset. Guidad visning av slottet och därefter 
gemensam lunch. Innan vi lämnar Potsdam besöker vi även Slottet Cecilienhof där 
Churchill, Atlee, Truman och Stalin avgjorde Tysklands öde efter andra världskriget slut. 
Åter tillbaka till vårt hotell och vi avrundar dagen med en gemensam middag. 
 
26/4-2019  (Nikolai kvarteren, bryggeri besök) 
Frukost 
Vi skall nu bege oss till de äldsta stadsdelarna av Berlin, vi promenerar i Nikolai kvarteren 
med vår guide. Gemensam lunch, därefter besöker vi TV- tornet dryga 200 meter ovan 
mark får vi en fantastisk utsikt över Berlin. Vi avslutar dagen med ett Bryggeribesök, här 
får vi en underhållande och lärorik rundvandring om framställning av gott öl, givetvis får vi 
provsmaka. Gemensam middag i bryggerirestaurangen. 
 

 

 

OBS! Endast ett fåtal platser kvar! 
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27/4-2019  (Spreewald, kanaltur) 
Frukost 
Heldagsutflykt till naturreservatet Spreewald, beläget c:a 2 timmar Sydost om Berlin.  
I Spreewald bor en tysk minoritetsgrupp – sorberna. De har bevarat sitt språk, ett 
mellanting mellan polska och tjeckiska. I Lûbbenau stannar vi för att med båt ta oss ut i 
detta fantastiska landskap med kanaler och vattenleder, gemensam grill lunch. 
På kvällen samlas vi till en gemensam avskedsmiddag 
 
28/4-2019  (Fri tid och hemresa) 
Frukost, utcheckning. Bagaget lämnas i hotellets väskförvaring 
Nu har vi lärt känna Berlin och får fri tid för att på egen hand upptäcka mer av den vackra 
staden. För den som vill shoppa, gör ett besök på det nästa största varuhuset i Europa 
KaDeWe, vid lunchtid hämtas vi med buss och guide från hotellet till flygplatsen. 
Avresa från Berlin med SAS direktflyg till Stockholm/Arlanda, här väntar vår buss för 
återresa mot hemorten. 

 
Pris per person: 10.950:- 
Tillägg för enkelrum:  1.520:-   (4 nätter) 
 
I priset ingår: 
Anslutning Arlanda t/r 
Flygresa t/r inkl. skatter och bagage 
4 nätter del i dubbelrum 
4 frukostar 
3 lunch exkl. dryck 
4 middagar inkl. ett glas öl/vin 
Utflykter enl. program samt aktuella entréer 
Svensk guide under hela vistelsen 
 
Hotell information: 
Leonardo Royal Hotel 
Ett 4-stjärnigt hotell endast 10 minuters promenad till Alexanderplatz. Alla rum 
med bad/dusch/wc, TV, luftkonditionering, gratis WiFi, vattenkokare för Kaffe/Te, 
hårfön. Hotellet har restaurang där frukosten serveras samt baren Leo90 med 
fullständiga rättigheter. Hotellet har terrass och en mindre trädgård med 
utomhusmöbler.  På översta våningen finns ett fitnesscenter med bastu och 
ångbad, hela hotellet är rökfritt. 
Varje morgon serveras en frukostbuffé från 07.00. 
 
Flyg information: (Vi reserverar oss för eventuella tidsändringar) 
12.00 Flyg avgår från Stockholm/Arlanda 
13.30 Flyg ankommer Berlin/Tegel 
16.40 Flyg avgår från Berlin/Tegel 
18.15 Flyg ankommer Stockholm/Arlanda 
 
 

Priset är baserat på för dagen 
gällande valutakurser, varför vi 
reserverar oss för ev. prisändringar 
som ligger utanför vår kontroll så 
som bränsletillägg, 
valutaförändringar och skatter.   
 


