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Dag 1 – Afrejse og ankomst, Hack-
escher Markt/Hackescher Höfe
Der vil blive holdt et par pauser under-
vejs til Berlin. Der er indlagt pauser på 
turen ned til Berlin, så man kan komme 
ud og strække benene lidt.  

Vi ankommer til hotellet i Berlin, hvor 
der er god tid til at indlogere sig på 
værelserne. Efterfølgende mødes vi på 
hotellets restaurant, hvor vi vil spise af-
tensmad. Efter en dejlig aftensmad på 
hotellet, tager vi på en aften vandring 
til Hackescher Markt/Hackescher Höfe 
beliggende i det centrale Berlin. Der 
findes mange restauranter på Hack-
escher Markt, som også er kendt for 
sit kultur- og natteliv. Ved Hackescher 
Markt findes også Hackescher Höfe, 
som består af 8 sammenhængende 
baggårde. I gårdene finder du små spe-
cialbutikker med design, kunsthånd-
værk og madspecialiteter.

Dag 2 – Kreuzberg, Rausch choko-
lade, Ritter Sport, Nikolaivirtel
I dag starter dagen med en historisk 
bustur rundt i Berlin. Herefter skal vi 
på en byvandring i bydelen Kreuzberg, 
her finder man også den kendte græn-
seovergang Checkpoint Charlie. Kreuz-
berg er kendt for sit kulturliv, og vi vil 
også her nyde en dejlig frokost bestå-
ende af en Döner eller en Currywürst. 
Om eftermiddagen skal vi besøge 
Rausch chokolade og Ritter Sport, hvor 
der helt sikkert venter os nogle smags-
prøver. Hos Rausch chokolade skal vi 
høre om deres produktion og produk-
ter. Om aftenen skal vi på en rigtig tysk 
restaurant, og have en dejlig aftens-
mad. Om aftenen tager vi på en lille 
aftenvandring i området Nikolaivirtel. 

SMAGEN AF BERLIN

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Mange smagsoplevelser

• Berlin på en ny måde

• 4-stjernet hotel

• Nyhed 2022

• Vores egen Berlin-ekspert, Jacob som 
 kørende rejseleder. Har besøgt Berlin 
 mere end 400 gange

Smagen af Danmark havde vi i 2021 stor succes med, og vi har derfor udvidet med endnu en sanse-

rejse hvor dine smagsløg og duftesansen bliver forkælet. Smagen af Berlin er vores nye unikke kuli-

nariske sanseoplevelse, hvor du udover det historiske Berlin også skal have dine smagsløg forkælet. 

Smagen af Berlin byder på tyske delikatesser, oplevelser udover det sædvanlige og ikke mindst det 

historiske. Vi skal på byvandring i bydelen Kreuzberg, hvor vi bl.a. smager en Döner, som er opfundet 

her i Berlin, og måske også en Currywürst. Vi skal også forbi området Gendarmenmarkt, som er kendt 

for god chokolade. Et af Europas største stormagasiner, KaDeWe, er også med på programmet, som 

har en helt enestående delikatesseafdeling. Vi skal selvfølgelig også spise middag på en rigtig tysk 

restaurant.

5 dage
fra

kr. 5.495
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ Kaffe/the i bussen efter behov
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 4 x morgenmad
√ 3 x aftensmad
√ 1 x eftermiddagskaffe med kage
√ Aftenvandring til Hackescher Markt/

Hackescher Höfe
√  Historisk bustur rundt i Berlin
√ Lokal frokost i kulturrige Kreuzberg
√ Besøg ved Checkpoint Charlie
√ Rundvisning og smagsprøver hos 

Rausch chokolade
√ Smagsprøver ved Ritter Sport
√ Aftenvandring i Nikolaivirtel
√ Besøg i KaDeWe Stormagasin
√  Entre Olympia Stadion
√ Rundvisning og frokost på et  

lokalt bryghus
√ Rundvisning på øl bryggeriet  

Ricklinger Landbrauerei
√ Dansk rejseleder (kørende rejseleder 

Jacob Trampedachs Bertel)
√ Lokalguide (Anders Jakobsen  

bosiddende i Berlin)

√ Transport og udflugter ifølge        
program

√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 1100,-
• Fast plads i bussen kr. 95,-

Park Inn by Radisson Berlin  
Alexanderplatz 4****
Park Inn by Radisson Berlin Alexan-
derplatz har 37 etager med hele 1,028  
værelser med fantastisk panorama  
udsigt over Berlin. Hotellet har 3 restau-
ranter til deres rådighed og som noget 
helt specielt kan man få drinks på taget 
150 meter over Berlin. Beliggenheden 
er meget centralt med kun 1,6 km. til 
Museumsinsel, 850 m. til Det røde råd-
hus og kun 1 km. til Berlins absolute 
centrum.

Mange af bygningerne er blevet genopbygget/
restaureret efter 2. verdenskrig i forbindelse 
med 750 året for Berlin i 1987. Her finder du 
også Nikolaikirche, som er Berlins ældste kirke.

Dag 3 – KaDeWe, Wittenbergplatz
Vi fortsætter i dag vores historiske rundtur i bus 
i Berlin. Om eftermiddagen tager vi på en gåtur 
op ad Tauenzienstrasse, hvor KaDeWe ligger. 
KaDeWe er et stormagasin på over 60.000m², 
og er et af de største stormagasiner i Europa. 
Her skal vi besøge delikatesseafdelingen, som 
ligger på 6 etage. En hel unik kulinarisk oplevel-
se fordelt på 7.000 m² med delikatesser fra hele 
verden. Efter vores besøg i KaDeWe bevæger vi 
os ned til Wittenbergplatz, hvor vi vil få efter-
middagskaffe og kage. Vi spiser aftensmad på 
hotellet, og resten af aftenen er på egen hånd.

Dag 4 – Olympiastadion, Bryghus, tid på 
egen hånd
I dag skal vi ud at opleve det Olympiske Stadion 
i Berlin, Olympia Stadion. Det blev bygget til 
sommerolympiaden i 1936, som slog dørene op 
for første gang d. 1. august da legene startede.  
Der er plads til knap 75.000 tilskuer. Om man er 
sportsinteresseret eller ej, er det en fantastisk 
oplevelse at se Olympia Stadion der både rum-
mer historiske- og sportslige begivenheder. I 
dag er det hjemmebane for Hertha BSC Berlin, 
og den tyske pokalfinale er siden 1985 blevet 
spillet her. Efter vores besøg på Olympia Stadi-
on køre vi videre til et bryghus, hvor vi vil nyde 
en dejlig frokost. Vi får også her en fortælling 
om bryghuset. Efterfølgende er resten af dagen 
på egen hånd, hvor der er god mulighed for at 
udforske Berlin og finde en dejlig restaurant 
hvor aftensmaden nydes på egen hånd.

Dag 5 – Hjemrejse og Ricklinger Land-
brauerei
Efter morgenmaden på hotellet er det retur 
til Danmark. På turen hjem besøger vi ølbryg-
geriet Ricklinger Landbrauerei. Her vil vi får en 
lille fortælling om stedet, og der er mulighed 
for at købe noget rigtig godt og unikt øl med 
hjem. Det vil også være muligt at tilkøbe fro-
kost på Ricklinger Landbrauerei til en pris af ca. 
12 euro.

Hackescher Höfe

Brandenburger Tor

 15.08. - 19.08.

 25.04. - 29.04.  5 dage 5.495,-

 5 dage 5.495,-

CurrywürstCheckpoint Charlie


