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Berlin Krakow – upplevelseresa 9 dgr

Vi åker via färja Helsingborg-Helsingör och Gedser-Rostock till Berlin, där vi bor i tre nätter med bl a
besök på Olympiastadion, guidad tur i staden samt egen tid och andra sevärdheter, bl a ett förbokat
besök i TV-tornet som option.
Därefter åker vi till Krakow i Polen där vi bor i fyra nätter. Vi får en guidad tur i staden, besöker
Auschwitz & Birkenau samt möjlighet att åka med på en frivillig utflykt till saltgruvorna. Det blir också
en hel del egen tid i staden för att utforska på egen hand och/eller tillsammans med gruppen.
På hemvägen blir det en övernattning norr om Berlin samt möjlighet till bordershopping i Rostock
innan vi åker på färjan.
Avresa Kinna, 4 Maj 2019 kl 06.30.
Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
8 900:- Tillägg för enkelrum 1950:- Anmälningsavgift 1500:-

I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Frukostfika på utresa
• Boende i dubbelrum 8 nätter inkl frukost
• Middag 6 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats
• Guidad stadsrundtur i Berlin och Krakow
• Besök på Olympiastadion i Berlin
• Besök på Auschwitz & Birkenau
• Reseledare Sture Johansson
Anmälan kan göras till BTR Resor (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59
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Program
Dag 1 Lördag 4 maj
Avresa på morgonen och ev upplastning av resenärer utefter resvägen.
Sedan färdas vi söderut via RV41 och E20 till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör.
Vi stannar innnan Helsingborg för en frukostrast och fika, som ingår i resans pris. Från Helsingör
fortsätter vi söderut vi genom Danmark till Gedser och åker med färjan över till Rostock. På färjan
finns det gott om tid för att äta lunch.
På kvällen anländer vi till vårt hotell Park Inn by Radisson Blu Berlin Alexanderplatz, där vi äter
middag. Här bor vi i tre nätter.
Dag 2 Söndag 5 maj
Efter frukost på hotellet kommer att inleda med en guidad tur med lokalguide i staden.
För de som sedan vill, erbjuder vi en tur upp i TV-tornet kombinerat med lunch (för att få förtur att åka
upp i tornet måste man boka bord i restaurangen). Kostnad för detta ca 300:-/pers. OBS! Anmälan till
denna utflykt krävs i samband med anmälan till resan.
Därefter ”släpps gruppen lös” i Berlin att gå på egen hand.
Denna dag är det ingen gemensam middag utan här ges möjlighet att hitta ett eget ställe i staden.
Det finns massor att se och göra, vi kommer givetvis att tipsa om sevärdheter och upplevelser.
Dag 3 Måndag 6 maj
Först frukost sedan tar vi bussen och gör en utflykt till Olympiastadion där vi får en guidad tur samt
även möjlighet gå på egen hand. Sedan tar vi bussen tillbaka och släpper lös gruppen i Berlin igen.
Gemensam middag på kvällen.
Dag 4 Tisdag 7 maj
Denna dagen ska vi förflytta oss till Krakow i Polen, så vi sätter oss i bussen efter vi ätit frukost.
Det blir bussåkande en stor del av dagen. Vi stannar och rastar med jämna mellanrum.
Vi anländer till Krakow sent på eftermiddagen till vårt hotell Wyspianski, där vi tillbringar 4 nätter.
Gemensam middag på kvällen på hotellet.
Dag 5 Onsdag 8 maj
Efter frukost kommer att inleda med en guidad tur med lokalguide i staden.
Sedan blir det ”egen tid” i staden för att utforska eget valda sevärdheter eller kanske bara koppla av,
promenera, fika etc.
Denna dag är det ingen gemensam middag utan här ges möjlighet att hitta ett eget ställe i staden.
Dag 6 Torsdag 9 maj
Denna dagen ska vi tas oss till Auschwitz & Birkenau och besöka denna historiska plats från andra
världskriget mörkaste sida. Denna utflykt tar en stor del av dagen, den tid som blir över får man
disponera på egen hand.
Gemensam middag på kvällen.
Dag 7 Fredag 10 maj
Denna dag har vi en frivillig utfykt på programmet, ett besök i de berömda saltgruvorna. Kostnad för
detta ca 270:-/pers. OBS! Anmälan till denna utflykt krävs i samband med anmälan till resan.
För den som inte vill vara med på denna utflykt blir det möjlighet till egen tid i staden.
Dag 8 Lördag 11 maj
Nu börjar resan närma sig sitt slut och vi påbörjar hemresan. Vi åker till ett hotell utanför Berlin där vi
övernattar.
Gemensam middag på kvällen.
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Dag 9 Söndag 12 maj
Efter att vi ätit frukost så startar sista delen av hemresan. Vi tar färjan via Rostock-Gedser.
Innan vi kör ombord på färjan i Rostock ges det tillfälle för bordershopping.
På färjan kan det vara lämpligt att äta lunch.
Därefter fortsätter vi norrut genom Danmark till Helsingör där vi tar färjan till Helsingborg. Det blir en
rast på hemvägen för fika mm. Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av resenärerna
förhoppningsvis fyllda med upplevelser från resan.
Övrigt
Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan.
Pass (eller internationellt ID-kort) ska alltid medföras som ID-handling.
Bra att ha med på resan:
• Gåvänliga skor
• Paraply/regntåliga ytterkläder
• Ryggsäck kan vara bra att ha på utflykterna oco/eller när man går på stan och shoppar.
Välkommen på resan!!
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