Påsketur til Dresden og Berlin.
Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten Sachsen. Byen ble frem til annen verdenskrig regnet som en av
Europas vakreste byer, og var kjent som «Nord-Europas Firenze» eller «Elbflorenz». Byen ble utsatt for
massiv bombing av allierte bombefly 13. februar 1945, men omfattende gjenoppbygging og restaurering har
gradvis gitt den noe av sin gamle skjønnhet tilbake.
Fra Dresden gjør vi en utflukt til vakre Schloss Moritzburg, som ligger idyllisk til ved en innsjø med både fyr
og miniatyrhavn. Slottet er kjent fra filmen «tre nøtter til Askepott» som vises på TV hver julaften. Vi skal
også besøke fabrikken til det kjente Meissenporselenet, blant kjennere et av det mest attraktive porselenet
som finnes.
Spreewald er et såkalt ”biosfærereservat” som ligger sørøst for Berlin. Her er det få asfalterte veier og
trafikken foregår for det meste på elvene. Vi skal være med på guidet elvetur med stopp for lunsj.
Den tyske hovedstaden Berlin er et av de mest spennende reisemålene i vår del av verden. Etter murens fall
gikk byen gjennom en total forandring og er nå i ferd med å bli den gode, gamle og lystige
verdensmetropolen fra 1920-tallet.
Søndag 14.april:
Hjemstedet-Gøteborg
Henting på avtalt sted. Turen går gjennom Østfold og inn i Sverige til Gøteborg, vi tar pauser for mat og
benstrekk underveis. Stena Line har avreise fra Gøteborg kl. 18.45 og ombord blir det aftensbuffet med drikke
inkludert.
Mandag 15.april:
Kiel-Dresden
Frokost om bord før ankomst kl. 09:15. Vel i bussen setter vi kursen sydover på gode veier. I løpet av dagen
passerer vi Hamburg, Hannover og Leipzig før vi ankommer Dresden. Her sjekker vi inn på L Hotel Dresden
Altstadt, hvor vi skal bo i 2 netter. Det blir middag på hotellet.
Dette har vært en dag med mye kjøring og vi trenger nok å få leet oss litt, derfor går vi etter middag en tur
rundt i byen sammen med lokal guide. Vi får høre historien til en vakker by som ble bombet sønder og sammen
under krigen, men som nå er i ferd med å finne tilbake til sin gamle skjønnhet.
Tirsdag 16.april:
Dresden-Meissen-Dresden
Frokost og avreise. I dag skal vi besøke kongeslottet fra filmen «Tre nøtter til Askepott», Schloss Moritzburg.
Slottet ligger vakkert til ved en innsjø og har hele 7 saler og 200 rom. Stedet har sin egen miniatyrhavn og fyr.
Vi får en omvisning, og kanskje får vi se på utstillingen som omhandler «bak kamera» til filminnspillingen av
«Tre nøtter til Askepott». Lunsj på slottet.
Vi kjører videre til fabrikken der det kjente Meissenporselenet produseres. Dette porselenet kan dateres helt
tilbake til 1708 og var eid av kongen av Sachsen. Etter flere ulike eiere opp igjennom tidene, ble bedriften etter
sammenslåingen mellom Øst- og Vest-Tyskland heleid av staten Sachsen. Meissenporselenet har klart å holde
på sitt rykte som det vakreste og mest verdifulle porselenet i verden og er i dag veldig attraktivt blant samlere
og kjennere.
På fabrikken får vi omvisning med audio guide på svensk og det blir også litt tid på egenhånd. Turen går så
tilbake til Dresden, der vi har ettermiddagen til egen disposisjon før det blir felles middag på hotellet.
Onsdag 17.april:
Dresden-Spreewald-Berlin
Frokost, utsjekk og avreise. Vi kjører nordover på motorveien mot Berlin og tar av inn til Spreewald. Her er det
få veier, alt foregår på elvene og kanalene. Dette området kalles også et ”biosfærereservat”.
Vi kjører til byen Lûbbenau, som er utgangspunktet for all trafikk. I løpet av fire timer skal vi se, høre og
oppleve en unik atmosfære inne i dette området. Dagens lunsj er inkludert og blir servert på båtturen.
På ettermiddagen ankommer vi hotellet vårt for de neste tre nettene, Abba Berlin Hotel. Det ligger sentralt i
hovedstaden, ikke langt fra den kjente gaten Kurfürstendamm. Felles middag på hotellet.
Torsdag 18.april:
Berlin
Frokost på hotellet. Denne dagen har vi til fri disposisjon i Berlin og det er ikke langt til for eksempel
handlesenter og butikker (disse holder åpent i dag). Felles middag på hotellet på kvelden.
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Fredag 19.april:
Berlin
Vi spiser frokost før vi møter ved bussen kl. 09:00. I dag skal vi på en seks timers guidet tur rundt i Berlin og
Potsdam. Vi skal se Riksdagsbygningen, Unter den Linden, Alexanderplatz og mye, mye mer. I Potsdam stopper
vi ved Sanssouci, der vi får en guidet tur i palasset og parken.
Vi er tilbake ved hotellet på ettermiddagen og har da litt fri før vi møtes til middag. I dag skal vi spise en treretter på Hofbrauhaus Berlin. Dette er en bayersk restaurant med livlig musikk og veldig god mat!
Lørdag 20.april:
Berlin-Kiel
Frokost, utsjekk og avreise. Det går raskt nord og vestover til Kiel og Stena Line, som har avgang kl. 19:00.
Dersom vi har tid, stopper vi på City, et stort kjøpesenter utenfor Kiel sentrum, før vi kjører ned til kaia.
Båten går kl. 18.45 og det blir middag med drikke om bord.
Søndag 21.april:
Gøteborg-hjemstedet
Frokost om bord før ankomst Gøteborg kl.09.15. Det blir en handlestopp på Nordbysenteret før vi igjen er
tilbake i Norge. Beregnet ankomst Drammensområdet er ca. kl.17.00.
Pris kr. 11.500,- pr. person, som inkluderer:












Komfortabel turistbuss på hele reisen
Reiseleder
Stena Line tur/retur Gøteborg – Kiel i dobbeltlugar med halvpensjon
To netter på L Hotel Dresden Altstadt og tre netter på Abba Berlin Hotel i dobbeltrom
Halvpensjon (middag og frokost) på hele turen inkludert tre-retter på Hofbrauhaus Berlin
Lokalguide i Dresden
Utflukt til Schloss Moritzburg med guiding og lunsj
Meissen Porselenfabrikk med audioguiding på svensk
Båttur og lunsj i Spreewald
6 timers guidet tur rundt i Berlin og Potsdam med besøk på Sanssouci
Skatter og avgifter

Tillegg:
Enkeltrom på hotellet kr. 1500,Enkellugar på båten kr. 500,Utvendig enkellugar kr.700,Utvendig dobbellugar kr. 200,- pr. person
Lunsj tur/retur hjemsted-Gøteborg
Avbestillingsforsikring kr. 575,-
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