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Få byer har så meget at byde på som Berlin. 
Ethvert gadehjørne og enhver bygning bærer 
byens spændende og omtumlede historie på 
sig. Men mere end nogen anden by ser Berlin 
også fremad: Her er historien levende og her 
skrives ny historie. Her rives ned, bygges 
op, skabes og genskabes. På vores rejse 
rundt i byen oplever vi historiens vingesus 
og fremtidens nærvær. Vi kører i sporene af 
den kolde krigs tid, ser resterne af muren, 
der vidner om DDR-tidens grusomme skygge-
side, og oplever, hvordan byen har rejst sig af 
fortidens ødelæggelser og forfald og er ble-
vet Tysklands mest eftertragtede. I tillæg kan 
du glæde dig over hotellets beliggenhed midt 
på Alexanderplatz, der er Berlins Rådhus-
plads. Her er ganske enkelt alle muligheder 
lige uden for døren.

REJSEBESKRIVELSE

 UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neu-
münster. Ankomst til Berlin først på aftenen.

 HJEMREJSE
Frokost i Neumünster og indkøbspause ved 
Otto Duborg.

 UDFLUGTER
Byrundtur og eftermiddagskaffe i Rigsdagen
Halvdagstur 
På en spændende byrundtur i Berlin får vi et 

godt overblik over byens mange seværdigheder 
og dramatiske historie. Vi oplever den gamle 
pragtgade Unter den Linden, passerer den 
tidligere grænseovergang Checkpoint Char-
lie og ser, hvordan fremtidens arkitektur har 
rejst sig i det gamle ingenmandsland ved 
Potsdamer Platz. Herefter holder vi pause ved 
Holocaustmindesmærket og spadserer en tur 
gennem Brandenburger Tor. Inden frokost-
pausen kører vi forbi sommerslottet Charlot-
tenburg og holder pause ved det monumentale 
Olympiastadion, der blev bygget i Det tredje 
Riges monumentale stil til OL i 1936. Ved 
Kurfürstensdamm, der i den delte bys tid var 
hovedindkøbsstrøget i Vestberlin, bliver der 
god tid til at se den kendte Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, spise frokost eller måske 
handle i byens største varehus Ka-De-We.

Rigsdagen
Efter frokostpausen ved Gedächtniskirche kører 
vi gennem ambassadekvarteret til Rigsdags-
bygningen, der med sin enorme glaskuppel er 
blevet byens nye vartegn. Her har vi reserveret 
plads i restauranten på tagterrassen, der 
venter os med eftermiddagskaffe og kage, som 
vi kan nyde sammen med udsigten over byen. 
Entré + kaffearrangement koster kr. 95,00 pr. 
person og skal bestilles ved tilmelding.

Den delte by 1945-1990
Halvdagstur
Dagen starter med en tur ad Karl-Marx-Allee, 
der var DDR-tidens pragtgade. Herefter tager 

vi en lille pause ved East Side Gallery, der er 
den længste bevarede del af  Berlinermuren. 
Mere end 100 kunstnere har dekoreret muren 
og skabt verdens længste udendørsgalleri. 
I bydelen Treptow besøger vi den sovjetiske 
krigskirkegård, hvor symbolske monumenter 
fortæller den historie, som Stalin ønskede 
at vise udadtil. Hvordan tingene reelt så ud 
bag facaden, ser vi på en rundvisning i det 
tidligere Stasi-fængsel i Hohenschönhausen. 
Her får vi et interessant, men også skræm-
mende indblik i, hvilke metoder sikkerhedstje-
nesten anvendte i det gamle DDR.

Potsdam - Cecilienhof (kun 5 dages rejser)
Heldagstur
I Potsdam, lige uden for Berlin, byggede de 
preussiske fyrster og konger deres impone-
rende slotte. Her besøger vi Cecilienhof, hvor 
fredskonferencen efter 2. verdenskrig fandt 
sted – alt står som dengang, og vi mærker 
historiens vingesus, når vi står i rummet, hvor 
Truman, Churchill og Stalin afgjorde Europas 
skæbne. Efter rundvisningen kører vi til lyst-
slottet Sanssouci, hvor der bliver tid til at spad-
sere en lille tur gennem det smukke parkanlæg 
med pavilloner, springvand og vinmarker. Fro- 
kostpausen holder vi i centrum af  Potsdam, 
der med sine smukke gamle huse og det 
hyggelige Hollandske Kvarter er en lille perle. 

TV-tårnet
Berlins 365 meter høje TV-tårn er nabo til 
vores hotel og en af  byens mest besøgte 
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seværdigheder. Vi har reserveret tid, så vi slip-
per for kø og kan tage direkte op til udsigts-
etagen, hvorfra man i klart vejr kan se mere 
end 40 km væk. 

Sejltur
Fra Berlins Domkirke er der mulighed for at 
tage på en hyggelig sejltur på Spreefloden. 
Turen går bl.a. forbi Museumsøen, Tiergarten 
og regeringskvarteret. Sejlturen er ikke inklu-
deret i rejsens pris.

 FRIEDRICHSTADTPALAST
På flere afgange har vi mulighed for at tilbyde 
det imponerende aftenshow på Friedrichstadt-
palast, der er Europas største og mest mo-
derne showteater og kendt for verdens længste 
kæde af  dansere. Det er ikke nødvendigt at 
forstå tysk for at få udbytte af  showet.
Rejseleder er behjælpelig med billetter.

 MURENS FALD 25 ÅRS JUBILÆUMSREJSE  
Murens historie, årsagerne til dens fald, 
flugten fra DDR, Stasi og hverdagslivet i DDR.
Se rejsebeskrivelse på www.nilles.as

 JULEMARKEDER I BERLIN
I slutningen af  november og i hele december 
byder Berlin på over 60 forskellige julemar-
keder og en fantastisk udsmykning af  byens 
største gader. I denne periode har vi ændret 
vores udflugtsprogram, så der bliver god tid til 
at nyde julestemningen i byen.

Berlin med alle de store seværdigheder

DATO OG PRIS - 5 DAGE
AFREJSEDATO RUTE PRIS
 13. april Påske 4 D 3.395
 17. april Påske 4 D 3.395
 23. april 4 D 3.295
 27. april 4 D 3.395
 5.  maj 4 D 3.395
 12.  maj 4 D 3.495
 19. maj 4 D 3.495
 24. maj 4 D 3.495
 9. juni 4 D 3.495
 23. juni 4 D 3.495
 14. juli  4 D 3.395
 4. august 4 D 3.395
 11. august 4 D 3.395
18.  august 4 D 3.395
 25. august 4 D 3.495
 1. september 4 D 3.495
 12. september 4 D 3.495
 15. september 4 D 3.495
 29. september 4 D 3.395
 13. oktober efterårsferie   4 D 3.495
 21. oktober 4 D 3.395
 8. november Murens fald 4 D 3.295

DATO OG PRIS - 4 DAGE
AFREJSEDATO RUTE PRIS
 1. april 4 D 2.495
 10. april 4 D 2.595
 17. april Påske 4 D 2.695
 24. april  4 D 2.595
 29. maj Kristi Himmelfart  4    D     2.795
 18. september 4 D 2.795
 11. oktober efterårsferie   4 D 2.795
 15. oktober efterårsferie   4    D     2.795
 25. november julemarked*  4    D     2.695
 27. november julemarked*  4    D     2.795
 30. november julemarked*  4    D     2.795
 2.  december julemarked* 4 D     2.795
 4.  december julemarked* 4 D 2.695
 6. december julemarked* 4 D 2.695
 8.  december julemarked* 4 D 2.695
11.  december julemarked* 4 D 2.695
 29. december nytår * 4 G 4.295

Tillæg for enkeltværelse (4 dage) 570
Tillæg for enkeltværelse (5 dage) 760
Tillæg for 2 gange aftensbuffet i Berlin 290

INKLUDERET I PRISEN:
ü  4-stjernet bus
ü  3 eller 4 overnatninger på 4-stjernet hotel 
 beliggenhed midt på Alexanderplatz
ü  3 eller 4 x morgenmad i Berlin
ü  1 x morgenkomplet (udrejse)
ü  2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü  Stor byrundtur med Berlins største 
 seværdigheder
ü  Øvrige udflugter ifølge rejsebeskrivelse
ü  Besøg på Rigsdagens tagterrasse med 
 kaffe og kage i restauranten (kaffe og 
 kage ikke inkl.)
ü  Dansk rejseleder 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ENTRÉER:  Stasifængslet ca. EUR 5,00, 
Cecilienhof  ca. EUR 6,00, Berliner Unterwel-
ten ca. EUR 10,00, sejltur på Spree ca. EUR 
9,00, Tv-tårn ca. EUR 10,00, Gedenkstätte 
Berliner Mauer gratis.

VALUTA: Euro.

HOTEL
Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, D-10178 Berlin
Tlf. +49 30 23890, www.parkinn.de
Et flot 4-stjernet hotel med byens bedste
beliggenhed midt på Alexanderplatz. Her 
bor du i centrum af  det historiske Berlin 
og i umiddelbar nærhed af  pragtgaden 
Unter den Linden. Værelserne er pæne og 
velindrettede med bl.a. tv og minibar. Fra 
de fleste værelser er der en imponerende 
udsigt over byen. Righoldig morgenbuffet er 
inkluderet, og der er mulighed for at tilkøbe 
aftenbuffet på hotellet første og sidste aften. 
2 x aftenbuffet koster kr. 290,00 pr. person 
og skal bestilles ved tilmelding.

SE MERE: www.nilles.as/berlin

 Festival of Light 10.10-19.10 2014.
Se beskrivelse på www.nilles.as/berlin 

* Se rejsekatalog julemarkeder, jul og nytår
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