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JULEMARKED I BERLIN
Avreise 4.desember - 5 dager kr. 5690,-

Berlin
Opplev julestemningen i
Berlin, med flotte
julemarkeder og norsk
julegran ved Brandenburger
Tor. Her venter bugnende
salgsboder, livlig musikk og
fristende julebakst i en duft av
stekte pølser og varm
glühwein. Vi bor midt på
Alexanderplatz, på
firestjerners hotellet Hotel
Park Inn. Julen i Berlin er en
herlig opplevelse!
Ta en pause fra julestria!

Utflukt: Berlin gjennom
bussvinduet
Vi setter oss godt til rette i bussen, og forbereder oss å bli
bedre kjent med byen og dens
spennende historie. Vi får se
severdigheter som Riksdagen,
Holocaustmonumentet,
Brandenburger Tor, Unter den
Linden, Berlinerdomen, Check
Point Charlie, Topografie des
Terror og mye annet. Denne
turen er en fin måte å bli litt
kjent med byen på før man
skal ut på egenhånd senere på
dagen. Vi er tilbake på hotellet
i tid for lunsj, og har ettermiddagen til egen disposisjon.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen går ferden til Göteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser underveis. Vi sjekker inn på Stena Lines ferge
til Kiel i god tid før avgang kl. 18.45. Mens båten legger fra kai,
koser vi oss med et velsmakende 3-retters middag.

Dag 2: Kiel - Berlin
Etter en god frokost ankommer vi Kiel i Tyskland kl. 09.15. Vi
kjører sørover til Berlin der vi sjekker inn på vårt firestjerners
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hotell med det lange navnet «Hotel Park Inn by Radisson Berlin
Alexanderplatz».

Dag 3: Berlins julemarkeder og byrundtur

Reisefakta:
• Bussreise
• Ferge Gøteborg-Kiel t/r med

plass i 2-sengs innvendig lugar

Hotellet vårt ligger midt på Alexanderplatz, sentrum i det
gamle Øst-Berlin. Her venter et eldorado av shopping muligheter rett utenfor døren. De som vil se mer, kan benytte
byens utallige oﬀentlige transporttilbud for å oppsøke andre
bydeler. Reiseleder er behjelpelig med tips. Om kvelden vil
det være mulighet for å delta på vår Panorama utflukt som er
inkludert i prisen

• 2 hotellovernattinger i

dobbeltrom
• 4 frokost og 2 middag hvorav 1

julebord som inkluderer
drikke
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom/ lugar
kr. 1290
Utflukt: Rundtur i Berlin kr.
350,Web: www.parkinn.de/hotelberlin

Dag 4: Berlin - Kiel
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet. Vi har fortsatt noen
timer til disposisjon før vi setter kursen nordover.
Vel fremme i Kiel sjekker vi inn på Stena Lines ferge som
skal ta oss over til Göteborg. Om kvelden spiser vi julebord
ombord.

Dag 5: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Göteborg kl. 09.15 og setter kursen hjem mot
Norge. I løpet av kvelden er alle hjemme.

