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DAGSPROGRAM                                    RESEARRANGÖR: SCANDORAMA 

Dag 1, fredag: Mot ett julpyntat Berlin 
Malmö - Berlin: Vi samlas på Öresundsterminalen i Malmö och sätter kurs mot världsmetropolen Berlin. Via 
Öresundsbron och de danska öarna når vi färjeläget i Gedser och snart är vi i Rostock och Tyskland. Efter några 
timmar med trevlig guidning når vi under sen eftermiddag Berlin, ca 43 mil, och bekväma Hotel Berlin med bra 
centralt läge nära det kända varuhuset KaDeWe i västra Berlin. Efter incheckning har du möjlighet att följa med din 
guide på en första introduktion till Berlin då vi beger oss till den historiska julmarknaden vid Gendarmenmarkt och 
därefter blir det ett trevligt restaurangbesök. Välkommen till Berlin! 

Dag 2, lördag: Willkommen 
Berlin: Till den spännande storstaden Berlin kan man återkomma hur många gånger som helst och varje gång uppleva 
nya saker. Bege dig ut på stadens gator och insup atmosfären bland klassiska byggnader och modern arkitektur. Staden 
sjuder av julstämning och här finns allt man kan önska sig. Berlin kan stoltsera med ett 60-tal julmarknader där 
julmarknadsbodarna bjuder på härlig charm och unika varor. För den shoppingfrälsta är Berlin helt rätt. På gatorna 
runt Kurfürstendamm lockar de kända klädmärkena med sina butiker. Missa inte heller ett besök på det lyxiga 
varuhuset KaDeWe. Följ gärna med på vår innehållsrika stadsrundtur och låt dig inspireras av vår duktiga guide. 

Dag 3, söndag: Hemåt med julstämning 
Berlin - Malmö: Efter en god frukost lämnar vi världsmetropolen och reser mot färjeläget i Rostock. På vägen stannar 
vi till för lunch innan vi beger oss till färjan som tar oss över till Danmark. Vi kommer till Malmö och 
Öresundsterminalen, ca 43 mil, på kvällen ca kl 20.00 efter härliga dagar i världsstaden Berlin. 
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