Huskvarna

Berlinresa för SPF Seniorerna Huskvarna, 1 – 4 sept. 2019
– en nästan all-inclusive resa
Följ med och upplev Berlin, en av Europas mest intressanta städer – en året-runt stad som
är mycket fascinerande!
Staden har en otrolig mängd sevärdheter, ett rikt kulturutbud och är fylld med spår från olika
historiska epoker, men samtidigt är det en avslappnad atmosfär med stora parker och sjöar.
Läget i förhållande till Sverige gör Berlin till ett perfekt resmål!

Dag 1. Söndag 1 september
Med på resan är en svensk reseledare som är tysktalande
Avresa från f d Biblioteket i Huskvarna. Tid meddelas senare. Stopp för bussfika
med fralla och kaffe/the på lämplig rastplats. Vi åker sedan vidare till Helsingborg,
där det blir 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 öl, vin, läsk, kaffe/the. Framåt kvällen når vi Berlin. Vi bor på Sylter Hof
ett förstklassigt, 3-stjärnigt hotell beläget på en lugn gata i centrala Berlin, nära
Kurfürstendamm och det berömda varuhuset KaDeWe.
Efter incheckning intar vi en gemensam middag.
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Dag 2. Måndag 2 september
Vår vistelse i Berlin börjar med en ca 3-timmars stadsrundtur i buss med en
svensk lokalguide.
Vi äter sedan lunch på en mycket
omtyckt restaurang vid trevliga
Ludwigkirchplatz.Efter lunch blir
det en guidad rundvandring
med vår guide på Riksdagshusets
takteras och i den magnifika
glaskupolen. Det finns emellertid
ingen garanti att få komma in i
Riksdagshuset beroende på
omständigheter som kan inträffa
i tyska parlamentet.
Då blir det ett guidat besök på den kända utsiktsterrassen
Panoramapunkt vid Potsdamer Platz. Här får vi en fin överblick över Berlin och
dess många betydande byggnadsverk. Guiden ger förklaringar till det vi ser och
vi får också höra lite om Potsdamer Platzs historiska förflutna.
Resten av eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.
Kvällsprogram - Kvällskryssning på Spree inkl. tvårätters middag
Njut av en kvällskryssning med god middag i det vackert upplysta Berlin.
Båtturen förbinder det historiska Berlin med det moderna.
Pris: 465 kr.
Ledig kväll för dem som inte följer med på båtturen.
Dag 3. Tisdag 3 september
Efter frukost tar vår guide med oss till Potsdam. Den främsta sevärdheten är
rokokoslottet Sanssouci med tillhörande park. Fredrik den store ville här skapa
sitt eget Versailles. Ett besök i en av världens mest berömda slottsträdgårdar är
bara ett måste. Utöver guidningen här guidar vår guide genom staden Potsdam
samt ger intressant information under färden till Potsdam och under hemfärden.
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Lunch äter vi på en restaurang i den charmiga holländska stadsdelen i Potsdam
- ett stycke Holland i delstaten Brandenburg.
Efter återkomsten till hotellet är resten av eftermiddagen fri för egna aktiviteter.
Möjligheten erbjuds att under den fria eftermiddagen följa med reseledaren till det
intressanta området Hackesche Höfe. Det är en mycket populär plats och enligt
många Berlins mysigaste område. Komplexet av byggnader har totalt åtta innergårdar
som man kan gå emellan. Där inne öppnar sig en ny värld med mängder av mysiga
butiker, restauranger och kaféer. Gårdarna är uppförda i jugendstil.
På kvällen äter vi en gemensam middag på en utvald restaurang med trevlig atmosfär.
Extra service. Det är möjligt att via oss köpa biljetter till en Varieté/Revy eller Musical
föreställning den 3 september. Mer information längre fram, då höstens program
utkommer först i maj.
Dag 4. Onsdag 4 september
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 öl, vin, läsk, kaffe/the. Fikapaus efter överfarten Helsingör-Helsingborg.
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Resefakta
Antal deltagare: minst 30 och max 50 personer.
Pris vid 30 personer: 6 360 kronor. Pris vid 35 personer: 5 985 kronor.
Pris vid minst 40 personer: 5 685 kronor. När anmälningstiden har gått ut, fastställs
priset enligt antalet anmälda. Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn
till valutakursförändringar. Vi reserverar oss för eventuella program eller prisjusteringar som vi inte råder över.
Frågor om resan & anmälan:
Ingegärd Vårbrant Tfn 070-360 23 31, 036-14 30 58, E-post: i.varbrant@telia.com
Anmälan senast 31 mars 2019.
Ange också personnummer, vilket krävs för att komma in i Riksdagshuset.
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
Betalning & resevillkor:
Anmälningsavgiften 1500 kr/person skall vara Er Resa tillhanda senast den 20 april 2019.
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning. Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast den 6 juli 2019.
Vid avbeställning därefter ska hela resans pris betalas.
All betalning sker mot utskickad faktura.
Allt detta ingår i priset:
Bussresa 4 dagar enligt program • 3 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukost- buffé
• 2 Lunchbufféer med dryck (öl, vin, läsk, kaffe/the) under överfarten
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser • 2 luncher exkl. dryck • 2 middagar exkl. dryck
• Rundturer och utflykter med svensk lokalguide enligt program • Bussfika x 2
• Svensk reseledare som är tysktalande
Ingår inte: Dryck till måltiderna förutom till lunchbuffén vid överfarten
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser. Kvällskryssning på Spree med middag.
Denna kväll ingår inte gemensam middag.
Enkelrumstillägg: 1150 kronor.
Tänk på…
…att ta med pass!
…att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort.
…att ni har europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos Försäkringskassan)
Er Resa hjälper gärna till med att teckna en avbeställningsförsäkring hos
Europeiska ERV reseförsäkringar om så önskas.
Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
Valuta: EURO
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