4 dagars trivselresa till

Berlin
Tysklands nya huvudstad!
Vi inviterar alla till vår trivselresa som går till Berlin, Tysklands numera enade stad och sedan 2000
även Tysklands nya huvudstad. Vi lovar er alla en intressant resa där vår kunniga lokalguide i
Berlin, Jens Gustafsson, guidar oss runt bland all historik i storstaden.
Dag 1 Hemorten - Berlin
Vi börjar vår resa söderut med färd direkt till Helsingborg för en kortare färjetur över Öresund till
Helsingör. Ombord får vi tid till lite fika innan vi anländer Danmark. Resan fortsätter förbi
Köpenhamn mot Gedser, Danmarks sydligaste punkt. Här går färjan kl. 13.30 över till Rostock i
Tyskland. Färjan tar knappa två timmar på sig, och ombord har vi god tid till att äta lunch för egen
räkning, och även handla billigt i butiken ombord. Vid 15.30-tiden anländer vi till Rostocks hamn och
vi fortsätter nu vår resa mot Berlin. Vid 19.00 ankommer vi Alexanderplatz i Berlins absoluta
centrum, där vi checkar in på vårt hotell. Kl. 20.00 samlas vi till en kort promenad till restaurang
Escados där kvällens middag väntar, alternativt äter vi god middag i hotellets restaurang.
Dag 2: ”Gamla” och ”Nya” Berlin
Frukost på hotellet från kl. 07.00. Vi startar sedan dagens rundtur med vår svensktalande lokalguide
Jens Gustafsson som kommer visa oss Tysklands nya huvudstad under tre timmar. Jens tar oss med i
kvarteren där vi andas både ”Gamla Berlin” och ”Nya Berlin”. Under rundturen besöker vi även ett
intressant museum. Rundturen avslutas kl. 12.30 med en enklare lunch på en av Berlins trevliga
restauranger. På eftermiddagen kan vi boka en timmes båttur på Spree, älven som rinner genom
Berlin. Resten av dagen ledig till egna strövtåg. Vad med ett besök i TV-tornet på Alexanderplatz,
eller en kall tysk öl i Nikolaikvarteren bredvid? Eller kanske lockar Berlins alla köpcentra i
gångavstånd från vårt hotell. På kvällen samlas vi till gemensam middag ute på stan.

TV-tornet Alexanderplatz

Brandenburger Tor

Dag 3: Ledig dag i Berlin, eller utflykt till Potsdam
Frukost på hotellet. Dagen är ledig för egna strövtåg. Eller så kan vi arrangera en utflykt till
grannstaden Potsdam med lokalguide och slottsbesök. Potsdams många vackra slott är väl värt ett
besök, vi kan t ex besöka Neues Palais eller Slott Sansouci. Kl. 19.00 möts vi för en kortare promenad
till kvällens restaurang för middag.
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- 2 Dag 4: Hemåt via Border Shop i Rostock
Tidig frukost på hotellet, och avresa norrut igen kl. 09.00. Vi kör ut på motorvägen mot Rostock, dit
vi anländer vid 11.30-tiden. Vi kör nu direkt till Border Shop i hamnen, eller till Calles precis utanför
staden, där vi kan göra billiga inköp. Begränsat med plats p g a bussens totalvikt, beroende på hur
många vi blir i bussen. På färjan mellan Rostock och Gedser kl. 13.30 får vi god tid att äta lunch på
egen hand, och även göra de sista inköpen. Kl. 15.20 kommer vi in i Gedsers hamn och vi börjar
hemresan mot Göteborg. Denna gång kör vi över Öresundsbron, som öppnade 1 juli 2000, och som
numera förbinder Malmö och Köpenhamn på ett förträffligt sätt. Ett par pauser för bensträck och
toalettbesök hinner vi med innan vi beräknar vara tillbaka i Göteborg ca kl. 21.30.

Riksdagshuset i Berlin
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Pris:
Beroende på antal i bussen. Vi skräddaryr resan just som du vill ha den och med det antal ni planerar
att bli. Kontakta oss för offert!
I priset kan ingå:
-

Hela rundresan i modern turistbuss med toalett och AC
Färja Helsingborg-Helsingör och Gedser-Rostock på utresan torsdag
Tre nätter i delad dubbelrum på förstklassigt hotell i Berlin
3 frukostar på hotellet
Svensktalande lokalguide för rundtur i Berlin fredag förmiddag
Ett museibesök under rundturen i Berlin
Enklare lunch i Berlin efter rundturen
Tre 3-rätters middagar torsdag kväll, fredag kväll och lördag kväll i Berlin (drycker ingår ej).
Besök i Border Shop eller hos Calles i Rostock söndag förmiddag
Färja Rostock-Gedser på hemresan söndag, samt avgift Öresundsbron
EU-moms (resemoms)
Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg

Resan kan köras: Året om, men perioden mars – december rekommenderas.
Researrangör: Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid
kammarkollegiet. www.komfortresor.se och www.kammarkollegiet.se/resegarantier

