
Berlin
Stor byrundtur inkl. i prisen

Berlin er en af Europas førende kulturelle hovedstæder og er i den absolutte superliga 
som turistmål. Som europæisk metropol tiltrækker Berlin kunstnere, turister og 
forretningsfolk fra hele verden. Byens stemning er både mondæn og alternativ. 

Kontrasten afspejler sig overalt i byen, ikke mindst i indkøbsmulighederne. Her er 
noget for enhver smag. Lige fra Europas største varehus, KaDeWe, til små markeder og 
sidegadernes alternative designere.

Vi bor på Park Inn, Alexander Platz, nabo til det 368 meter høje fjernsyns-og udkigstårn, 
hvor kaffen og en fantastisk udsigt kan nydes i den roterende restaurant i 203 meters 
højde. Som et symbol på Berlins generobrede status som hovedstad – og på Tysklands 
genforening – knejser den gennemgribende istandsatte Rigsdagsbygning med sin 
glaskuppel. I dag er den en af byens mest besøgte turistattraktioner. Øverst oppe er der 
en formidabel udsigt over hele byen, ligesom man heroppe fra også kan se ned i selve 
rigsdagen.

Afrejse  Hjemkomst Pris Rute
Søndag 20.08 Torsdag 24.08 3.499,- A / 7
 
Evt. tillæg
Enkeltværelse     800,-
Aftentur, 3 retters menu og aftenlystur    250,-
Entre Fjernsynstårnet, Croissanter, kaffe/te    150,-
Friedrichstadt Palast kat. 2 billet     500,-
Friedrichstadt Palast kat. 1 billet     625,-
IGA Berlin (international haveudstilling)     160,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 4 overnatninger med morgenmad
• 1 x middag / buffet
• Stor byrundtur i Berlin
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Park Inn by Radisson er et 4* hotel beliggende på Alexander 
Platz i centrum af Berlin. Park Inn er Berlins højeste skyskraber, 
og Tysklands højeste hotelbygning. Hotellet har 1012 moderne 
og velindrettede værelser med bad/toilet med gulvvarme, TV, 
telefon,	safe	mm.,	hvorfra	der	på	de	fleste	værelser	er	en	fan-
tastisk panoramaudsigt over byen. Morgenmaden består af en 
righoldig morgenbuffet, som er inkluderet.
www.parkinn.com/hotel-berlin

Opsamlingstider og steder
Oplyses på side 63 eller på www.PanterRejser.dk

PANTER REJSER
ANBEFALER

• Besøg i Fjernsyns-
 tårnet
• Fantastisk show i 
 Friedrichstadt Palast
• Oplev Rigsdags-
 bygningen
 
• Mange spændende 
 museer på Museumsøen

• Besøg Holocaust 
 monumentet

• Berliner Unterwelten 
 Museum

BUSREJSE - 5 DAGE

OPLEV 
IGA 
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DIVERSE

I Tyskland benyttes Euro.

Entreer på udflugter (ca. priser): 
Cecilienhof  .................................................................Euro  8,-
Sanssouci  ...................................................................Euro  8,-

Berlin – Dagsprogram

1. dag:  Afsted til Berlin
Turen går gennem Slesvig-Holstein til den gamle 
østtyske grænsepost Gudow. Sidst på eftermid-
dagen når vi Berlin og vores hotel Park Inn by 
Radisson, som er beliggende på Alexanderplatz 
i Berlins absolutte centrum. Om aftenen spiser vi 
middag på hotellet.

2. dag:  Byrundtur og aftentur 
På byrundturen i den centrale del af Berlin ser 
vi bl.a. Brandenburger Tor, Gedächtniskirche og 
Sejrssøjlen, Rigsdagsbygningen, Charlottenborg, 
den fælles nordiske ambassade, Checkpoint Char-
lie, de sidste rester af Berlinmuren, samt nogle af 
de nybyggede områder omkring Potsdamer Platz. 
Eftermiddagen er på egen hånd til at gå på ople-
velse i denne fantastiske by. 
Mulighed for tilkøb af aftentur: Vi besøger en hyg-
gelig restaurant, hvor vi får en god 3-retters menu. 
Mætte og tilfredse oplever vi ”Berlin By Night” på 
en	flot	”aften-lystur”.	Pris	kr.	250,-	

3. dag:  Potsdam og Friedrichstadt Palast 
Vi	tager	på	udflugt	til	Potsdam,	den	gamle	
residensby for de preussiske konger lidt uden for 
Berlin. Byens mange velbevarede barokbygninger 
vidner om fordums pragt og storhedstid. Mulig-
hed for at besøge Frederik den Stores lystslot, 
Sanssouci, med Neues Palais og Orangeriet samt 
spadseretur i parken. Efter frokost besøger vi 
Cecilienhof, hvor Stalin, Churchill og Truman i 1945 
på Potsdam Konferencen enedes om det slagne 
Tysklands fremtid. Lige nord for Potsdam bliver 
der lejlighed til at se Glienickebroen, hvor spioner 
blev udvekslet under Den kolde Krig. 
Om aftenen har du mulighed for at opleve et 
enestående og helt fantastisk teatershow på Frie-

drichstadt-Palast, som er Europas største showte-
ater. Her får du en oplevelse med show og dans 
langt ud over det sædvanlige. Du bestiller din 
billet sammen med rejsen. Priser fra kr. 500,-.

4. dag:  Fjernsynstårnet, IGA Berlin eller tid 
på egen hånd
Efter morgenmaden besøges det 368 meter høje 
fjernsynstårn, som ligger ved siden af vores hotel. 
Her får du en lille komplet bestående af croissan-
ter og kaffe/te, mens du nyder den enestående 
panoramaudsigt fra 203 meters højde. I klart vejr 
kan man se ca. 40 km. væk. 
Efter frokost går turen til IGA, som er en stor Inter-
national haveudstilling, som hvert 2. år ”blomstrer 
op” et nyt sted i Tyskland – denne gang Berlin. Her 
har du mulighed for at opleve en helt fantastisk 
udstilling af haver, blomster og udstillinger mm. 
Du kan komme en tur med svævebanen over hele 
området, hvor du kan se det hele fra oven. Absolut 
et besøg værd. Pris kr. 160,- inkl. entre og tur med 
svævebanen. 

5. dag:  Berlin og hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen. Herefter har 
du formiddagen til at opleve Berlin på egen hånd. 
Berlins turistattraktioner er overvældende og så 
mangfoldige og forskelligartede, at enhver smag 
kan tilfredsstilles.
Først på eftermiddagen kører vi mod Danmark 
med ophold for de sidste indkøb ved grænsen. Vi 
når vores hjembyer først på aftenen.

Besøg i Rigsdagsbygningen
Hvis du ønsker at besøge kuplen, skal du oplyse 
fødselsdato og -år ved bestilling af rejsen (gratis 
entre). Der tages forbehold for, at Rigsdagsbyg-
ningen er lukket på grund af arrangement. 

Oplevelser i fællesskab

1. dag: Afsted til Berlin

2. dag: Byrundtur og aftentur

3. dag: Potsdam og Friedrichstadt Palast

4. dag: Fjernsynstårnet, IGA Berlin eller 
tid på egen hånd

5. dag: Berlin og hjemrejse
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