Langweekend i Berlin
-med besøk til Spreewald
Berlin har etter murens fall igjen blitt en av de mest spennende storbyene i Europa. Berlin
fremstår i dag som en moderne storby, men med et historisk sus over seg. Potsdamer
Platz som hørte til dødsstripen, er et eksempel på omfattende utbygging og en total
forandring. Plassen blir populært kalt Berlins nye ansikt utad. Byen vrimler ellers av
attraksjoner som, Unter den Linden, Brandenburger Tor, Pergamonmuseet og Checkpoint
Charlie bare for å nevne noen. Velkommen til en annerledes påsketur.
Dag 1. Hjemsted – Berlin
Frammøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst
Berlin blir vi møtt av vår lokalbuss som kjører til
vårt sentral beliggende hotell for innsjekk. Resten
av ettermiddagen til fri disposisojn.
Dag 2. Berlin
Sammen med vår lokalguide får vi et godt innblikk
i byens attraksjoner og severdigheter. Vi får blant
annet se Karl Marx Allè med alle de store
bygningene i Stalinstil, den gamle paradegaten
Kurfürstendam og Unter den Linden. Vi tar en titt
på Brandenburger Tor – symbolet på deling og
gjenforening, det nybygde Riksdagshuset med
glasskuppel og grensestasjonen Checkpoint
Charlie. Selvsagt besøker vi deler av Berlinmuren som står igjen med tegninger og graffiti
på.
Dag 3. Utflukt til Spreewald
I dag tar vi turen til Lübbenau, som er et sentralt sted i Spreewald. Der får vi oppleve en
båttur på elven Spree, hvor vi blir staket frem i prammer gjennom et eventyrlandskap og
inn i sorbernes rike. Sorberne er et vestslavisk folk som har beholdt sitt eget språk og
kultur. Det var sorberne som fra
begynnelsen slo seg ned her. De
forsørget seg på jordbruk, men i dag er
dyrking av agurk og pasternak en stor
inntektskilde.
Dag 4. Berlin – Hjemsted
Vi takker for oss i Berlin og setter kursen
mot flyplassen med ankomst Oslo
Lufthavn utpå ettermiddagen.
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 3 Hotellovernattinger, sentralt i Berlin inkludert 3 frokoster
 Lokalguide i Berlin dag 2
 Utflukt med lokalguide til Spreewald dag 3
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