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Ich bin ein Berliner
Resan ”Ich bin ein Berliner” går till Berlin, Tyskland.
Vi utforskar Tysklands mångkulturella huvudstad där
dåtid möter nutid under 5 dagar. Flyg från Sverige alt.
Danmark till Berlin. Avresedatum är 14 juni, 2018.
Vi åker Trabant, upplever bilar på Classic Remise Berlin,
upptäcker Mauerpark med marknad & musik, badar i
Spree (?) och besöker det spektakulära riksdagshuset.
Torsdag 14 juni - dag 1.
Vi flyger från Sverige alt. Danmark till Berlin där
vi först inkvarterar oss. Vid fint väder åker vi till
Badeschiff för ett bad, för den som vill, vid floden
Spree. Både öl & bad!? Om sämre väder åker vi i
stället upp i det 365 m höga Alexander Tornet.
Fredag 15 juni - dag 2.
Trabi-Safari där vi åker/kör den gamla östtyska
bilen Trabant genom Berlins historiska kvarter.
Efter att vi åkt Trabant besöker vi Riksdagshuset
med sin stora glaskupol och utsikt över Berlin.

I resan ingår

Lördag 16 juni - dag 3.
Efter frukost gör vi ett kort besök på Winterfeltplatsen med sin lördagsmarknad. Därefter åker vi
till Classic Remise Berlin med sin stora samling av
välputsade klassiska bilar. Ev. besöker vi Classic
Days Berlin om bilevenemanget hålls denna helg.
Söndag 17 juni - dag 4.
Vi åker till Mauerpark för att uppleva mycket folkliv.
Där finns en marknad med massor av roliga saker,
musikframträdanden och underhållning.
Efter Mauerpark åker vi till floden Spree för avkoppling.



Flygresa Arlanda/Landvetter/Köpenhamn till och från Berlin



Centralt boende i dubbelrum inkl. frukost



5-dagarskort för alla lokaltransporter i Berlin med
buss/tåg/tunnelbana (gäller även till/från Berlins flygplats)



Trabant Safari med den gamla östtyska bilen Trabant



Besök på:
 Badeschiff alt. Alexander Tornet
 Riksdagshuset

Måndag 18 juni - dag 5.
Vi flyger tillbaka hemåt mitt på dagen eller tidig kväll.

 Winterfeltmarknaden
 Classic Remise Berlin
 Mauerpark
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