Julmarknadsresa till Berlin 2-5 december 2018
Följ med oss och upplev Berlin, en av Europas mest intressanta städer,
under stämningsfull jultid. En resa hit under december är en fantastisk upplevelse
med magisk julstämning. I Tyskland är det stor tradition att gå på julmarknader
och i Berlin finns det ungefär 60 julmarknader med olika inriktning och teman.
Men Berlin är mycket mer än bara julmarknader. Staden har en otrolig mängd
sevärdheter, ett rikt kulturutbud och är fylld
med spår från olika historiska epoker. Dessutom
gör läget i förhållande till Sverige Berlin till ett
perfekt resmål!
Dag 1. Hemorten – Berlin.
Med på resan är en erfaren reseledare
Stopp för fikapaus någonstans under resan. Vi
åker sedan vidare till Helsingborg, där blir det
en kort färjetur till Helsingör, därefter tar
vi färjan i Gedser till Rostock.
Under överfarten som tar ca 1 timme och
45 minuter äter vi en gemensam lunchbuffé med vin/öl/mineralvatten/juice.
Framåt kvällen når vi Berlin.
Vid framkomsten väntar oss på hotellet en härlig middagsbuffé.
Vi bor på ett fint, 4-stjärnigt hotell beläget på en lugn sidogata i centrala Berlin,
nära Kurfürstendamm och det berömda varuhuset KaDeWe.
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Dag 2 fm. Stadsrundtur med svensk lokalguide
Under förmiddagen gör vi en intressant 3-timmars stadsrundtur med buss
och vår mycket kunniga och omtyckta svenska guide för att lära känna Berlin
och dess historia bort från de vanliga turistfällorna.
Vi äter lunch på en mycket omtyckt restaurang vid trevliga
Ludwigkirchplatz nära Kurfürstendamm.
Dag 2. Eftermiddagstur till
julmarknaderna i Potsdam
Vi gör en eftermiddagsutflykt med
vår svenska guide till den gamla
garnisonsstaden Potsdam som ligger
vid porten till Berlin. Här arrangeras
flera julmarknader i stadens vackra
historiska miljöer, men utbudet är
brett, bland annat finns här också
vissa dagar en polsk och en holländsk
julmarknad.
Vi äter en klassisk tysk maträtt på en
restaurang med trevlig atmosfär.
Som tillval på kvällen erbjuds en storslagen varietéföreställning på det
uppskattade och klassiska Friedrichstadtpalast.
Dag 3 f.m. Guidad Muren-rundtur
Med vår svenska guide kör vi förbi rester av Berlinmuren som t.ex. East Side
Gallery, minnesplatsen vid Bernauerstrasse där vi ev. också går av för en liten
vandring till fots. Vi stannar också till vid Checkpoint Charlie samt kör genom
stadsdelar i öst och väst som påverkades under Berlins delning.
Vi äter lunch på en utvald trevlig restaurang.
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Dag 3. Eftermiddagstur i
julbelysning & tysk julmiddag
Vår gemensamma 3-timmars eftermiddagstur med vår svenska guide börjar när
mörkret faller vid 16.00-tiden.
Vi startar med att åka förbi Kurfürstendamm och paradgatan Unter den Linden
i stämningsfull julbelysning.
Vi åker vidare förbi olika julmarknader
och stannar till för att utforska
den mycket fina julmarknaden vid
barockslottet Charlottenburg eller
vi väljer den vackra och klassiska
julmarknaden vid torget
Gendarmenmarkt.
Tillbaka åker vi andra vägar för att
se olika julmarknader.
Julmarknadsturen avslutas vid
19.00-tiden.
Därefter intas tillsammans en
genuin tysk julmiddag med julgås
och rödkål på hotellet eller en
utvald restaurang.
Dag 4. Hemresa
Efter frukost på hotellet åker vi upp mot Rostock och gör ett stopp för Border
shopping innan vi tar färjan till Gedser i Danmark. Under överfarten äter vi
en gemensam lunchbuffé med vin/öl/mineralvatten/juice.
Vi reserverar oss för att det kan ske vissa förändringar i programmet.
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Resefakta
Antal deltagare: minst 35 och max 50 personer
Pris vid minst 40 personer: 5 340 kronor. Färre antal personer betingar ett högre pris.
Vi (Er Resa) förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till valutakursförändringar
Frågor om resan & anmälan:
Ansvarig vid respektive förening eller till Er Resa,
070 27 15 689, 0140-21004, E-post: resedesign.er.resa@gmail.com
Anmälan emottages under augusti och september. Så snart som möjligt under september.
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
Betalning & resevillkor:
Anmälningsavgiften 1000 kr/person ska betalas senast 14 dagar efter bokningstillfället.
Betalning sker mot utskickad faktura.
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.
Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast 30 dagar före avresa.
Ingen återbetalning av slutbetalning vid avbokning.
Betalning sker mot utskickad faktura.
Allt detta ingår i priset:
• Buss 4 dagar enligt program
• 3 nätter i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé på 4-stjärnigt hotell
• 2 Lunchbufféer med dryck (vin/öl/mineralvatten/juice) under överfarten
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser
• 2 luncher på lokal restaurang • 3 middagar på hotellet och lokal restaurang.
• 2 stadsrundturer med svensk guide enligt program
• Julmarknadsrundtur med svensk guide enligt program
• Utfärd till Potsdam med svensk guide enligt program
• Reseledare
Ingår inte: • Fika under resan • Dryck till måltiderna förutom till lunchbuffén vid
överfarten Gedser-Rostock/Rostock-Gedser
Enkelrumstillägg: 900 kronor
Tänk på...
...att ta med pass!
...att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort.
...att ni har det europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos försäkringskassan).
Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
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