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Följ med till dynamiska och levande Berlin i vinterskrud med den populära 
julmarknaden som garanterat ger dig en härlig julstämning!  
Tillsammans med reseledare och ciceron Peter Wik åker vi på en 
weekendresa till Berlin med sin unika historia, oändligt med sevärdheter och 
mat från världens alla kök. Vi provar förstås currywürst, ser Checkpoint 
Charlie, Brandenburger Tor och rester av den vackert utsmyckade 
Berlinmuren.  
I det nya vibrerande Berlin finns exklusiv shopping, trendiga kaféer och 
restauranger varvat med historiska monument och spännande museum.  
Vi maxar weekenden med Bachs Juloratorium i stämningsfulla Berliner Dom. 
Som vanligt på M-resorna njuter vi av livet och skämmer bort oss 
tillsammans! 

 
Dag 1, fredag 6 december: 
Stockholm - Berlin 
Tidig avresa från Stockholm till Berlin med ankomst kl 08.20. Här möter vår svensktalande 
Berlinguide som tar oss med på en klassisk rundtur genom Berlin som ofta varit navet i 
världshistoriens händelser. Vi får höra om dagens Berlin och människorna som bor och lever i 
denna bubblande stad. Om stadens utveckling och muren. Under rundturen ser vi några av de 
mest kända sevärdheterna som Gedächtniskirche, varuhuset KaDeWe, diplomatkvarteren, 
Potsdamer Platz, Gropiusbau, Checkpoint Charlie, Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, 
konserthuset, Alexanderplatz, TV-tornet, Berliner Dom, museumön, Brandenburger Tor och 
regeringskvarteren. Vi stannar vid Förintelsemonumentet för att se minnesstenarna på nära 
håll. Monumentet tillägnades alla judar som blev mördade under förintelsen. Det byggdes efter 
ritningar av arkitekten Peter Eisenman mellan 2003 och 2005 och upptar en yta av 19 000 
kvadratmeter i närheten av Brandenburger Tor. Vidare till utsiktsplattformen Panoramapunkt i 
Kolfhoff Tower vid Potsdamer Platz. Har får vi en klassisk tysk currywürst och ett glas mousserande 
vin medan vi njuter av utsikten. Därefter till vårt hotell som ligger i centrala Berlin endast 700 
meter från Alexanderplatz och TV-tornet.  
På kvällen samlas vi åter för att gå och äta middag tillsammans innan vi somnar gott efter en 
intressant dag.  
Lunch och middag ingår. 



 
 
Dag 2, lördag 7 december: 
Berlin 
Frukost på hotellet och därefter beger vi oss med lokaltrafik till Boros Bunker som är en privat 
samling internationell modern konst i en före detta bunker på 3.000 kvadratmeter. Efter 
rundvisningen njuter vi av en fika innan vi beger oss vidare till Neues Museum som öppnade 
1895 men stängdes under andra världskriget och bombades kraftigt under slutet av kriget. Den 
engelska arkitekten David Chipperfield ledde renoveringen av muséet som åter öppnade 2009. Det 
har betraktats som ett av Berlins arkitektoniska mästerverk och vunnit flera priser. Muséets kanske 
mest kända föremål är bysten från den egyptiska drottningen Nefertiti, världens vackraste kvinna.  
Eftermiddagen blir i julens tecken då vi ska besöka julmarknaden vid Hackescher Markt och 
därefter fortsätta till Kurfürstendam och den kanske mest vackra och populära julmarknaden 
Gendarmenmarkt mellan den tyska och franska kyrkan med sina mäktiga torn. Njut av en 
glühwein och strosa runt bland båsen med hantverk, juldekorationer och souvenirer. Här finns även 
shopping på exempelvis kända KDW varuhuset. Åter till hotellet och resten av kvällen på egen 
hand. Frukost och fika ingår. 
 

 
 
Dag 3, söndag 8 december: 
Berlin 
Frukost på hotellet. Idag ska vi besöka STASI Museum som tidigare var hem för ministeriet för 
statlig säkerhet. Här får vi spännande information om hur Stasi fungerade och titta på deras 
ursprungliga teknik som buggar, dolda kameror och vapen. Huvudattraktionen är Erich Mielkes 
kontor, statssäkerhetsminister och chef för Stasi från 1957 till Berlinmurens fall 1989. Byggnadens 
andra våning är orörd sedan Stasi-dagarna, komplett med skrivbord, stolar och arkivskåp. 
Efter besöket på STASI Museum ska vi bege oss till East Side Gallery; 1,3 kilometer Berlinmur 
som är fylld med konst och historia. Utomhusgalleriet ligger vid floden Spree och är det längsta 
stycke av Berlinmuren som fortfarnade finns kvar. Här kan vi se en trabant, smart målad för att se 
ut som om den bryter igenom väggen. Honecker och Brezhnew i en broderlig socialistisk kyss. Inte 
mindre än 118 konstnärer från 21 länder har målat på muren och 1991 fick galleriet skyddad 
minnesstatus. Vi promenerar längs East Side Gallery och beger oss därefter till hotellet. På kvällen 
ska vi gå på stämningsfull julkonsert i Berliner Dom och höra Juloratoriet av Johann Sebastian 
Bach. Därefter äter vi en god avskedsmiddag tillsammans. 
Frukost och middag ingår. 



 
 
Dag 4, måndag 9 december: 
Berlin - Stockholm 
Frukost på hotellet och utcheckning. Därefter ska vi bege oss till Berlin Underworlds 
Association som är en av de få kvarvarande bunkrar, då den lämnades efter kriget. Berlin var 
huvudsäte för det tredje riket och var ett av de viktigaste målen för allierade bombningar under 
andra världskriget så bunkrarna användes flitigt. Guidad tur genom bunkerkomplexet där vi får se 
civila skyddsrum och några flyktvägar som användes för att fly från öst till väst under Berlinmuren. 
Under turen i underjorden får vi lära oss mer om Berlins fascinerande historia.  
Tid på egen hand för lunch och egna strövtåg på eftermiddagen. 
Efter en maxad helg beger vi oss på kvällen till flygplatsen för vår flygavgång kl 21.40. Vi flyger 
med Norwegians bekväma direktflyg till Stockholm där vi landar kl 23.15.   
Frukost ingår. 
 
Hotellet 
Holiday Inn Express Berlin Alexanderplatz 3*  
Stralaueer Str. 46, 10179 Berlin 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/de/de/berlin/berax/hoteldetail 

 

   
  

 

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 14.995 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 15.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
 
I priset ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med Norwegian Stockholm–Berlin t&r. För andra avreseorter vänligen 
kontakta Relasian. 

• Flygskatter, bränsletillägg och klimatkompenserat flyg t&r 
• 3 nätter i delat dubbelrum på Holiday Inn Express Berlin Alexanderplatz inkl frukost  



 
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och entréer 
• 3 frukost, 1 lunch, 1 fika och 2 middagar exkl dryck 
• Peter Wik som svensk reseledare 
• Representant från M-magasin som följer med på resan 

 

Ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 3 nätter       SEK 2.495 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (23/7-19).  
Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag. Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  

 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com          
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