
 

  

Berlin, staden som alltid är lika aktuell!  
Falkenbergs Sparbanks kundresa 10-14/9, 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar sikte på Berlin, Tysklands huvudstad, en stad som skiljer sig från resten av 
landet, med sin egen själ och dynamik, alltid lika aktuell! Med sitt kulturella och 
historiska arv är Berlin en av Europas mest spännande och kända metropoler. 
Staden vimlar förstås av ”måsten” och sevärdheter att bocka av, men Berlin 
handlar också om att insupa atmosfären och spana på folk!  
 

Dag 1 söndag 10/9  
Avresa med buss från Falkenberg med omnejd på morgonen. Vi styr vår resa till Trelleborg 
där vi tar färjan över till Sassnitz i Tyskland. Väl framme i Tyskland har vi några timmar i 
bussen innan vår når vårt slutmål – Berlin. Vår svensktalande lokalguide möter upp längs 
med vägen och ger oss en introduktion till vårt resmål. Efter att ha checkat in äter vi middag 
på en restaurang med promenadavstånd från hotellet.  
 

Dag 2 måndag 11/9 
Berlin har otroligt mycket att erbjuda sina besökare. För att lättare kunna orientera oss och 
få en uppfattning om staden börjar vi med en guidad busstur tillsammans med vår 
lokalguide. Efter dagens slut kan vi bocka av många av stadens välkända sevärdheter och 
landmärken. Vad sägs om Kurfurstendamm, East Side Gallery, Potsdamer Platz, 
Alexanderplatz med tv-tornet, riksdagshuset och det kalla krigets mest kända symbol.  
Dagens lunch serveras på en restaurang med minst sagt annorlunda inramning!  
Vi kan skvallra om att det är ett mecka för den som gillar klassiska bilar… Dagen fortsätter till 
fots och vi tittar på förintelsemonumentet, ett känslosamt minne som berör oss alla, och den 
pampiga stadsporten Brandenburger Tor, som visar upp en helt annan sida av Berlins 
historia. Till kvällen samlas vi igen för att äta middag tillsammans på en trevlig restaurang i 
området.   
 

Dag 3 tisdag 12/9 

Det är snart 30 år sedan Berlinmuren revs men spåren är fortfarande tydliga. Vi börjar dagen 
tillsammans med vår lokalguide och besöker Berlinmurens officiella minnesplats följt av 
gränsövergångsstället Checkpoint Charlie. Vi känner historiens vingslag och inser att stadens 
mörka nutidshistoria har försett staden med mängder av tänkvärda monument och 
sevärdheter.  
 
Stor del av denna dag är dock till för att utforska Berlin efter eget tycke och smak. Knappast 
någon stad har genomgått så stora förändringar under de senaste 25 åren som Berlin. 
 
 



 

  

 
 
Kultur, konst, shopping - allt finns runt hörnet i denna spännande storstad. Berlins 
konstmuseer är världsberömda och visar både gammalt och nytt. Vi rekommenderar att 
strosa längs med shoppinggatan Kurfürstendamm eller den trädkantade praktboulevarden  
Unter den Linden. Leta rätt på de gemytliga medeltida gränderna i Nikolaikvarteret eller 
besök Europas största varuhus KaDeWe, missa inte varuhusets mat- och delikatessavdelning! 
Kanske är det en båttur på floden Spree som lockar? När hungern gör sig påmind behöver 
man inte leta länge för att hitta något gott att äta, i Berlin finns mat från världens alla hörn, 
det är bara att välja och vraka.  
 
Vi samlas lite senare på eftermiddagen för att tillsammans och till fots uppleva den mycket 
intressanta stadsdelen Mitte. Här hittar man en mängd sammanhängande innergårdar och 
små gränder som utgör ett kvarter som brukar kallas Hackesche Höfe. Vi förundras av 
överraskande konstprojekt, rikt dekorerade fasader, udda butiker, små restauranger och ett 
myller av människor. Tid ges att besöka stadsdelens lite speciella marknad på egen hand 
innan det är dags för en middag med Münchenkänsla, en riktig ”bierhalle” står på 
programmet. Vi lovar hög stämning och har vi tur även livemusik! 
 
Dag 4 onsdag 13/9 
Vår guide tar oss med på en intressant resa mot Potsdam, då vi bland annat åker över 
Glienicker Brücke, bron där de berömda spionutväxlingarna ägde rum. Potsdam var kunglig 
residensstad då Tyskland regerades av Kungar och ”kaisers” vilket gör att det här finns 
många slott och trädgårdar. En av de mest kända är Fredrik den stores sommarresidens 
Schloss Sanssouci från mitten av 1700-talet. Vi besöker den fantastiska parken tillsammans 
med vår guide innan ”egentid” för lunch. Åter på hotellet under eftermiddagen, passa på att 
handla det där sista eller bara koppla av. På kvällen promenerar vi till en restaurang nära 
hotellet där vår middag dukas upp.  
 

Dag 5 torsdag 14/9 
Efter frukost är det dags att lämna Berlin för att åka norrut i riktning mot Sassnitz. Vi gör ett 
stopp längs med vägen så att man kan köpa något att äta. Innan vi går ombord på färjan 
hinner vi med ett stopp vid bordershoppen. Ombord serveras vi en tidig middag innan vi är 
åter i Trelleborg. Vi räknar med att vara tillbaka i Falkenberg under kvällen runt 21-tiden 
med bagaget fullt av nya upplevelser och bekantskaper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Anmälan  
Anmälan sker direkt till Specialresor på telefon 054-18 89 00, måndag-fredag: kl 10.00-15.00, 
lunchstängt mellan kl 12.00-13.00 eller via länken https://www.special-resor.se/alla-
resor/falkenbergs-sparbank-berlin. Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och 
skall betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas 
senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall inget annat 
önskats. För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-
postadress, personnummer samt eventuella matallergier samt vem man önskar dela rum 
med. Antalet platser är begränsat!  

 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 

 

Pris per person i delat dubbelrum: 12.640:-  
 

• bussresa Falkenberg – Berlin tur och retur inkl bagage (tillåten vikt/storlek meddelas 
inför avresan) 

• båtresa Trelleborg-Sassnitz tur och retur 

• bussresor i Tyskland 

• fyra övernattningar på hotel NH Kurfürstendamm/Hollywood Media Hotel 

• svensktalande guide under utfärder och sightseeingturer dag 1-4 enligt program 

• besök Hackesche Höfe 

• besök i Potsdam  

• whispers (örsnäckor) vid guidning 

• fyra frukostar 

• tre luncher; två ombord på färjan och en i Berlin  

• fyra middagar på lokala restauranger 

• måltidsdryck; ombord på färjan ingår mineralvatten/läsk och till lunch och middag 
ingår ett glas husets vin eller en öl eller läsk/mineralvatten  

• representant från Falkenbergs Sparbank 

• sjukvårdskunnig personal 

• färdledare från Specialresor  

• resegaranti från statliga resegarantin 
 

Ingår ej: 

• måltidsdryck ombord på färjan 

• övriga måltider ej nämnda ovan 
 
ev tillägg per person: 

• enkelrum i fyra nätter 3.470:- 
 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 

https://www.special-resor.se/alla-resor/falkenbergs-sparbank-berlin
https://www.special-resor.se/alla-resor/falkenbergs-sparbank-berlin
http://www.special-resor.se/


 

  

Våra hotell 
 
NH Berlin Kurfürstendamm 4* 

Hemsida: www.nh-hotels.de  
Hotellet ligger 200 meter från Berlins stora shoppinggata Kurfürstendamm och med kort 
promenadavstånd från tunnelbanestationen Uhlandstraße. Här finns 24-timmarsreception, 
lobby-bar, gratis WiFi, bastu och gym.  och moderna rum med platt-tv. Rummen är inredda i 
varma färger som brunt och beige och har parkettgolv ac, platt-tv och badrum. Frukosten 
serveras varje morgon i det ljusa och rymliga frukostrummet. På sommaren kan du äta ute 
på terrassen. Drycker och snacks serveras 24 timmar om dygnet i lobbybaren. 

 
Hollywood Media Hotel 4* (om två bussar) 
Hemsida: www.filmhotel.de  
Detta hotell med Hollywood-tema ligger precis vid shoppinggatan Kurfürstendamm, endast 5 
minuters promenad till tunnelbanestationen Uhlandstraße. Hotellet har bastuavdelning, Spa, 
ett litet gym, bar och restaurang. De rymliga rummen är ljudisolerade och har 
luftkonditionering, platt-tv och minibar. På alla rum finns en biografi och affisch med en 
Hollywoodstjärna eller -regissör. Hotellet ligger nära Berlin Zoo samt flera butiker och 
restauranger. Till det populära torget Savignyplatz tar det knappt 15 minuter att promenera. 

 
Färjetider 
10/9: bussens avgår preliminärt från Falkenberg kl 07.30 
10/9: färjan avgår från Trelleborg kl 11.10, ankomst Sassnitz kl 13.35 
14/9: färjan avgår från Sassnitz kl 15.00, ankomst Trelleborg kl 17.25 
Vi räknar med att vara åter i Falkenberg ca kl 21.00 
 

Övrigt 
Exakt tid och plats för samling meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två 
veckor före avresa. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 90 dagar  
före avresa om antalet deltagare understiger 30 personer. 
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor! 
 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 
 

Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se 
www.special-resor.se 
 

 

Vår idé som researrangör 
Vi använder oss av svenskatalande 
lokalguider för att kunna erbjuda den bästa 
reseupplevelsen. Vi vill att våra resenärer 
ska få prova på den lokala maten, för bästa 
möjliga smak och variation. Vi inkluderar 
alltid dryck till lunch/middag, för en så 
smidig och avkopplande måltid som möjligt. 
Vi vill att det alltid finns någon nära till 
hands att fråga under resans gång, för att 
säkerställa resans kvalité för våra resenärer.  

http://www.nh-hotels.de/
http://www.filmhotel.de/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

