
Faktaruta 

  

Datum: måndag-fredag 2-6 oktober 2017  

Pris: 4980 kr per person (vid minst 30 personer) 

Enkelrumstillägg: 1025 kr  

 

Avgångstider: Linköping Ekoxen 06.15,  

                         Linköping Fjärrbussterminalen 06.30 

   

I resans pris ingår: 

 Buss, färja, vägskatter  

 Reseledare  

 4 nätter hotell med frukost  

 2 middagar (dryck ingår ej).  

 Rundtur i Berlin m lokalguide  

 Wittenberg med guide och lunch  

Välkomna ombord önskar 

SPF Brasken & Wärnelius Buss!!  

 

Bindande anmälan med namn, adress, mejl 
och/eller telefonnummer, förening, vem du vill 
dela rum med och påstigningsplats senast 20 
augusti 2017 till Carin Johansson i SPF Se-
niorerna Brasken reseombud2@spfbrasken.se 
eller 0705-71 34 64. Efter 20 augusti, i mån av 
plats. 
 
Resebevis och inbetalningskort kommer från Wärne-
lius Buss. Allmänna villkor för paketresor gäller. 
 
OBS! Ta med giltigt pass!  
 
OBS! Meddela oss alltid om eventuella allergier 
när du anmäler dig!  

Dag 1  
Avresa enligt turlista. Färden går via E4:an till Helsingborg. Vi stannar längs 
vägen för frukostrast. Vi tar färjan över till Helsingör och fortsätter vidare genom 
Danmark. Efter ca två-tre timmar kommer vi fram till Gedser, där nästa färja 
väntar oss. Denna färja tar ca 2 timmar, innan vi kommer till Rostock. Vi kör yt-
terligare ca 2,5 timme på fina motorvägar innan vi anländer till vårt utmärkta och 
centrala boende på Wyndham Berlin Excelsior Hotel i Berlin. Gemensam mid-
dag på kvällen.  

Dag 2  
Efter frukost får vi en guidad rundtur i Berlin, med en svensktalande lokalguide. 
Därefter är eftermiddagen fri för att utforska Berlin. Middag på egen hand.  

Dag 3 
Efter frukost beger vi oss söderut mot Wittenberg. I år präglas Tyskland av fi-
randet av Martin Luther och 500-års jubiléet av reformationen. Den 31 oktober 
1517 spikade Luther upp sina ”95 teser” på porten till  Slottskyrkan i Wittenberg. 
I denna stad spenderade Luther några av de viktigaste åren av sitt liv. Vi gör en 
stadsrundtur här och lägger in lite tid för egna strövtåg. Viktiga sevärdheter är 
bl.a. Lutherhuset, Philipp Melanchthons hus, Cranachhaus, Stadskyrkan och 
Slottskyrkan. Lunchen äter vi gemensamt i Wittenberg. Vi är åter i Berlin ca 
18.00. På kvällen äter vi en gemensam middag på hotellet.  

Dag 4 
Efter frukost får ni en heldag i Berlin, med tid att shoppa och njuta av den 
vackra staden Berlin. Varför inte passa på att uppleva en Oktoberfest i Berlin. 
Öl och Tyskland hör ihop, och Berlin har skapat en stor Oktoberfest på Zen-
tralen Festplatz, nära flygplatsen Tegel. Vi tar bussen dit på eftermiddagen för 
er som vill. Inträdet kostar 5 euro för er som följer med.  

Dag 5  
Efter frukost börjar vår hemresa. Vi tar färjan 11.15 från Rostock till Gedser, fär-
jan tar ca 2 timmar. Vi åker sedan genom Danmark och Sverige. Vi är tillbaka i 
Linköping sen kväll.  

Berlin, 5 dagar, 2-6 oktober 
Med Wittenberg (Luther firar 500 år) samt ett riktigt Oktoberfestivalfirande!  

Följ med oss till Berlin! Tysklands nygamla huvudstad. Här får vi uppleva historiens vingslag och nuti-
dens moderna huvudstad. Utflykt med svensktalande lokalguide, tid för egna strövtåg, mm.  


