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Berlin på egen hand –upplevelseresa 4 dgr 
 

 
 

Vi åker buss från Kinna via färja Helsingborg-Helsingör och Gedser-Rostock till Berlin, där vi bor i 3 

nätter på hotell Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz.  

Dag 2 har vi guidad tur i staden. Som tillval finns det möjlighet att åka med upp i TV-tornet (bokas vid 

anmälan) Sedan får man gå på egen hand och göra egna upplevelser. 

Dag 3 är egen tid i staden där resenärerna har att utorska Berlin på egen hand. För dem som vill 

kommer det att finnas en möjlighet att åka med till Olympiastadion. 

Dag 4 åker vi hemåt. 

Detaljerat program, se nästa sida. 

 

Avresa Kinna, Lahalls Bil 04 Maj 2023 kl 06.30 

Andra påstigingsplatser utmed resvägen: Veddige buss, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg eller 

andra efter överenskommelse, anpassat till deltagarna. 

 

Pris/person: 

4350:- Tillägg för enkelrum 1200:- Anmälningsavgift 1000:- 

 

I resans pris ingår: 

• Samtliga resor med bussen inkl färjor 

• Boende i dubbelrum 3 nätter inkl frukost 

• Middag 1 dag. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats 

• Guidad tur i Berlin 

• Besök på Olympiasstadion (ev guidad tur som option) 

• Reseledare Sture Johansson 

 

Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (sture@btrresor.se eller 070-593 72 76). 

Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.  

mailto:sture@btrresor.se
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Dagsprogram 

Dag 1 Torsdag 4/5 

Avresa på morgonen och ev upplastning av resenärer utefter resvägen.  

Sedan färdas vi söderut via E6/E20 till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör. Vi fikar på 

vägen i bussen. Från Helsingör fortsätter vi söderut vi genom Danmark till Gedser och åker med färjan 

över till Rostock. På färjan finns det gott om tid för att äta lunch. 

När vi kommer iland i Rostock fortsätter vi till Berlin och till vårt hotell Park Inn by Radisson Berlin 

Alexanderplatz som ligger mitt i stadens centrum. På kvällen blir det gemensam middag på hotellet. 

 

Dag 2 Fredag  5/5 

Efter frukost på hotellet blir det en guidad tur med svensktalande lokalguide i staden. Att följa med på 

guidade turen är förstås helt frivilligt, du som redan känner till staden kan börja direkt efter frukost att 

”göra” Berlin. När vi är tillbaka från den guidade turen finns det möjlighet att gå med till TV-tornet och 

åka upp för att se utsikten, Besöket i TV-tornet är tillval, bokas vid anmälan, kostnad 190 SEK/person. 

Det finns massor att göra, antingen man vill shoppa, se på olika sevärdheter etc  

Exempel på besöksmål: 

• Båttur på Spree (ca 15 min från hotellet) 

• DDR-muséet, Stasi-muséet, Tyska spionmuséet, Muséumsön, Judiska muséet 

• Berlin Unterwelten (utrymmen i tunnelbanan som har använts som skyddsrum) 

• Königliche Porzellan-Manufaktur (porslinsutställning och försäljning 

• Shopping (KaDeWe, Alexa shopping, Kurfürstendamm 

• Gå på loppmarknad 

 

Det finns goda möjligheter att åka med allmänna kommunationsmedel, tåg, spårvagn, buss eller 

tunnelbana. Vi bor precis vid ett av de stora naven (Alexanderplatz) för dessa kommunikationsmedel. 

Det finns att köpa ett kort som heter Belin Welcome Card som förutom att man åker utan kostnad 

ingår det en hel del entréavgifter och/eller rabatter, se www.berlin-welcomecard.de.  

Berlin Welcome Card sälj på hotellet. Vi hjälper er att köpa dessa kort. 

Denna dagen ingår inga måltider förutom  frukosten så här finns det möjlighet att på egen hand 

utforska den kulinariska delen av Berlin. 

 

Dag 3 Lördag 6/5 

Denna dagen är till för att göra Berlin på egen hand, så det blir fortsättning på dag 2. För den som vill 

så tar vi bussen till Olympiastadion, där man får gå på egen hand. 

Vi avslutar dagen med ett gemensamt besök på Hofbrauhaus där man sedan äter och dricker vad 

man vill (på egen bekostnad). 

 

Dag 4 Söndag 7/5 

Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så påbörjar vi hemresan. Vi stannar till vid Bordershopen i Rostock 

för att fylla på förråden innan grillsäsongen börjar innan vi tar färjan via Rostock -Gedser.  

Därefter fortsätter vi norrut genom Danmark till Helsingör där vi tar färjan till Helsingborg.  

Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av resenärerna förhoppningsvis fyllda med upplevelser 

från resan. 

 

Övrigt 

 

Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan. 

 

Bra att ha med på resan: 

• Gåvänliga skor 

• Paraply/regntåliga ytterkläder 

• Ett särdeles gott humör!! 

 

Välkommen på resan!! 

http://www.berlin-welcomecard.de/

