
Spreewald är en riktig pärla! Följ med på en tur till norra 
Tyskland och njut av några dagar i ett verkligen härligt 
område med god mat och dryck. Detta tillsammans med 
en eftermiddag i metropolen Berlin gör resan till en pärla 
på många sätt!

DAG 1: HEMORTEN – BERLIN/MAHLOW
Vi lämnar vår hemort för att ta oss till Helsingborg 
där vi färjar över till Helsingör. Under resan gör vi ett 
frukoststopp i Värnamo. Bussen fortsätter sedan genom 
Danmark och här tar vi färjan till Tyskland. Nu tar vi sikte 
på vårt hotell i utkanten av Berlin och efter incheckning 
blir det gemensam middag.

DAG 2: UTFLYKT TILL SPARGELHOF OCH EN TUR IN 
TILL BERLIN
I våra omgivningar finns hur mycket som helst att 
upptäcka och vi börjar dagen med en tur till ett 
sparrisparadis utan dess like. Vi besöker gården 
Spargelhof där vi får en intressant rundvisning, bjuds 
på sparrislunch och får naturligtvis möjlighet att köpa 
med oss lite sparris eller någon annan delikatess hem. 
Under eftermiddagen gör vi en tur in till Berlin där det ges 
möjlighet till både lite sightseeing och shopping. Efter 
dagens alla intryck smakar middagen på hotellet säkert 
extra bra.

DAG 3: UTFLYKT TILL SPREEWALD
Idag ska vi göra ett besök i ett unikt och verkligen helt 
fantastiskt område – Spreewald! Under dagen njuter vi 
av lugnet under en harmonisk kanaltur på en stakpråm. 
Pråmen är lika viktig för de som bor vid någon av de 
200 flodarmar som finns här som bilen är för de flesta 
andra. Det är ett område som inte går att beskriva – det 
måste upplevas! Lunchen avnjuts under båtresan och 
kanske ingår den berömda Spreewaldgurkan i någon av 
rätterna? Under eftermiddagen åker vi till Tysklands
nordligaste familjeägda vingård för en vinprovning. 
Bussen går därefter tillbaka till hotellet och kvällens 
middag.

DAG 4: BERLIN/MAHLOW – ROSTOCK
Det är dags att lämna Spreewald för denna gången. Med 
många härliga intryck och snabba vägar ställer vi in siktet 
på Rostock. Här övernattar vi och äter en gemensam 
middag.

DAG 5: ROSTOCK- HEMORTEN
Efter frukost så väntar färjan på att ta oss till Danmark 
och Gedser. Vi fortsätter till Helsingör där vi färjar över till 
Helsingborg. Vi gör ett lunchstopp i Munka Ljungby. Så 
småningom är vi åter vid vår hemort.

 
RESEFAKTA 
Avresa: 27/8 
Tillägg, enkelrum: 1000:-
Valuta: Euro

Hotell:
Dag 1-3: Van der Valk Hotel, 
Brandenburg, Berlin/Mahlow
Dag 4: Pentahotel, Rostock

Avresa från Nyköping: 05.00

Avbeställningsskydd erbjuds 
för 200:-/pers, gäller vid 
sjukdom och läkarintyg. Bokas 
vid anmälan.

I RESAN INGÅR:
• Boende i dubbelrum med 
halvpension 
•  1 lunch, 1 frukost på utresan
•  Utflykter enligt program
•  Rundvisning och  
   sparrislunch  
•   Båttur (stakpråm) i
    Spreewald inkl. lunch
•   Vinprovning
•   Reseledare

Pris
5 595,-

Minst 50 personer

Spreewald
5 dagar
27/8-31/8

0150-164 64              www.egetrafiken.se           info@egetrafiken.se

Följ med SPF Seniorerna Kiladalen och EGE-Trafiken till Spreewald med Sparris och vin!

Kiladalen
Frågor och anmälan till Margareta Johansson
maggan.d@tele2.se
070 58 78 312
0155 581 05


