
 

 
 

 

 
 
BERLIN WEEKEND 4 DAGAR 
 

DAG 1, TORSDAG: MALMÖ – BERLIN 
På morgonen samlas vi alla i Malmö för att över Öresundsbron ta oss till Gedser och 
vidare med färjan till Rostock. Till havs kan vi äta lunch och senare under 
eftermiddagen anländer vi till Berlin och checkar in på uppskattade och centralt 
belägna Sorat Hotel Ambassador. Nu är det tid för ett efterlängtat besök i den stora, 
enade staden, medan mörkret sakta sänker sig och Berlins nattliv tar över. Ca 43 mil 

DAG 2-3, FREDAG TILL LÖRDAG: BERLIN 
I Berlin befinner vi oss verkligen i händelsernas centrum! Här trivs gammalt och nytt 
sida vid sida, både när det gäller de senaste trenderna och stadens arkitektur. 
Knappast någon stad har genomgått så stora förändringar under de senaste 25 åren 
som Berlin. Vid Potsdamer Platz strävar nya futuristiska kontorskomplex i glas och 
stål mot himlen, men samtidigt är många av de stora sevärdheterna gamla och 
välbekanta: den trädkantade praktboulevarden Unter den Linden, stadens symbol 
Brandenburger Tor, de gemytliga medeltida gränderna i Nikolaikvarteret och 
den brusande affärsgatan Kurfürstendamm. Kultur, konst, shopping - allt finns runt 
hörnet i denna spännande storstad. Stadens konstmuseer är världsberömda och visar 
både gammalt och nytt. Vill man fördjupa sig i forntida kulturer är Pergamonmuseets 
storslagna samlingar ett måste. Minnesmärken från nazismens och 
kommunismens epoker finns i stor mängd. En del av den förhatliga muren står kvar 
som ett utomhusgalleri med konstverk målade direkt på betongen och lockar under 
namnet ”East Side Gallery” många besökare. Står shopping på programmet erbjuder 
Berlin ett enormt utbud. Det vi inte hittar här, hittar vi knappast någon annanstans 
heller! Här finns allt från stora, eleganta varuhus såsom det berömda KaDeWe, 
till små specialbutiker av olika slag. När det börjar bli dags för en paus är det bara 
att göra som berlinarna själva och slinka in på någon ”Kneipe”, en av de gemytliga 
ölstugor man hittar i nästan varje kvarter. För kulinariska upplevelser finns 
restauranger från världens alla väderstreck. Trots det är nog fortfarande den 
vällagade tyska husmanskosten den mest gångbara - och väl värd att prova! Berlin är 
en ständigt växlande scen där det alltid finns något nytt att upptäcka. Däremot 
förändras inte stadens vänliga stämning, som gör att många gärna återvänder. En 
intressant introduktion till staden får vi på den omfattande stadsrundturen, där vår 
reseledare låter oss upptäcka stort och smått, känt och okänt ur Berlins dramatiska 
nutid och förflutna. 

DAG 4, SÖNDAG: BERLIN – MALMÖ 
På morgonen tar vi farväl av Berlin för denna gång. Vi sätter kurs mot Östersjökusten, 
där vi tar färjan från Rostock till Gedser. Ombord på färjan ges vi möjlighet att äta 
lunch, innan resan fortsätter genom Danmark. Vi skymtar snart Öresundsbron och det 
har blivit dags att ta farväl av varandra. Tack för denna gång!  
 
Ca 43 mil. 
 
Researrangör: Ölvemarks Holiday 


