
Låt oss uppleva fyra härliga dagar i Berlin med dramatisk historia, vacker 
arkitektur, spännande kultur samt smaker från det tyska köket i sällskap 
med Blomsterfondens representant. 

På flygplatsen väntar busstransfer och Boel, vår svensktalande guide. 
Innan vi når vårt hotell gör vi ett stopp för att provsmaka den 
traditionella currywursten med ett glas mousserande vin. 

Vi bor på det eleganta fyrstjärniga hotellet Wyndhamn Berlin Excelsior 
som ligger i stadsdelen Charlottenburg, endast 10 minuters promenad 
från den kända shoppinggatan Kurfürstendamm. 

Hotellet har stilfullt inredda rum med komfortabla faciliteter och varje 
morgon serveras en riklig frukostbuffé. 

Vår välkomstmiddag dukas upp i form av en härlig buffé på hotellets 
restaurang. 

Följande dag gör vi en klassisk stadsrundtur ledd av guiden Boel med 
höjdpunkter som Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, Alexanderplatz 
med Tv-tornet och det exklusiva varuhuset KaDeWe. 

Efterkommande dag erbjuder vi ett tillvalsprogram ”Under Berlins 
broar” som är en lunchkryssning på Spreefloden. Turen tar oss genom 
stadens hjärta där Berlins nya ansikte och dess historiska anor blir väldigt 
påtagliga. Vi lyssnar på svensk audioguide under turen och blir serverade 
en smakrik tvårätters lunch. 

Vår resa avslutas med en trerätters avskedsmiddag på Dicke Wirtin 
(Tjocka värdinnan) som är en typisk tysk restaurang med mysig pubmiljö.

Resan inkluderar: Direktflyg från Arlanda tur och retur med 
Air Berlins bekväma restider, fyra nätter på hotellet inkl. frukostbuffé, 
transfer till och från flygplatsen, tre timmar stadsrundtur med svensk-
talande guide, provsmakning av Currywurst, välkomstmiddag 
samt avskedsmiddag.

Paketpris per person, del i dubbelrum: 6 350: -
Enkelrumstillägg: 1 815: -

Tilläggsprogram: ”Under Berlins broar” inkl. lunch 885: -  

Minst 20 deltagare krävs för att resan ska genomföras.  
Anmälning skall ske senast den 15 december. 

Anmälningsavgift på 1500: -. 

2–6 april 2017

Kontakta oss på Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90, mail info@cetravel.se. 
Vi är samarbetspartner och ordnar grupp-
resor till Blomsterfondens medlemmar!

Följ med på vår medlemsresa 
till världsmetropolen BERLIN!


