
 

 

Inbjudan till Berlin den 2-5 oktober 2023 
 

 

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande. 

Samling: Den 2023-10-02 senast kl. 09.30 vid Arlanda flygplats vid incheckningen. 

Program: Utresa: ARN, Kl.11.40, Norwegian Ankomst Berlin, BER: 13.15. Hemresa: Berlin 

2023-10-05, 15.55. Ankomst Arlanda 17.30, Norwegian. Hotell: Relexa Hotel 

Stuttgarter Hof. Mer detaljerat program på sida 2. 

Kostnad: För medlem ca 5600 kr, och för medföljande ca 5600 kr. Tillägg: Utflykten till 

Sachsenhausen 350 kr (frivillig aktivitet för 30 personer). Enkelrumstillägg 875 kr. 

Middag dag 3 på restaurang Kartoffelkeller på egen kostnad.  

I grundpriset ingår flyg t/r, transfer till och från flygplatsen i Berlin, 3 nätter med del i 

dubbelrum på Relexa Hotel Stuttgarter Hof, frukost i samtliga dagar samt en middag 

vid ankomstdagen och en lunch under stadsrundturen, guidad tur DDR Museum och 

Berlin Story Museum (pris 145 kr tillkommer) och inträde till Bundestag (Riksdag) 

samt busstransfers till planerade aktiviteter. 

Anmälan:  Snarast, men dock senast den 2023-02-15 vill vi ha Din intresseanmälan online via 

hemsidan wp.spkj.se. Välj Aktiviteter/Berlin, fyll i dina uppgifter, kolla tfn nummer, 

E-postadress, personnummer och ange om du/ni vill delta i utflykten till 

Sachsenhausen och middagen dag 3 som är frivilliga aktiviteter. Skrolla ner sedan till 

SKICKA, tryck en gång. Minimum 30 personer.  

Betalning: Senast den 2023-02-20 får du besked om du har kommit med. Då får var 

och en en länk där man på egen hand kan boka in sig och betala. I den bekräftelsen står 

det alla viktiga datum som gäller för sista dag för betalning samt villkor för eventuell 

avbokning samt när man ska betala handpenningen på ca 1000 kr. Sedan får man 

besked om när resten av resan och tilläggen ska betalas och annan matnyttig 

information. Med tillägget till Sachsenhausen och enkelrum betalar du grundpriset ca 

5600 + 350 + 875. Där anges även intresset för middag dag 3. Den betalas på plats.  

Förhinder: Anmälan är bindande först när du har betalat handpenningen. 

Avbokning vid skälig orsak (sjukdom eller dylik) eller frågor kan göras till 

samordnaren Riitta Sundblom 070-782 15 41, sundblomriitta@gmail.com. Villkoren 

vid skälig avbokning eller/och force-majeure meddelas senare.  Sista dag för 

kostnadsfri avbokning för hela gruppen meddelas senare. 

OBS! Resan arrangeras i samarbete med ROLFS Travel Group. All kommunikation 

angående resan går via Riitta Sundblom. Se tfn och e-post ovan. 

 Priserna är ungefärliga och kan komma att ändras i samråd med oss. Vi utgår 

från att du är fullt frisk när du ska delta. Willkommen! 
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Berlin den 2 - 5 oktober 2023 - SPKJ 

Utkast för program  

Dag 1 måndag, 2023-10-02) 

Samling på Arlanda flygplats kl. 09.30 vid incheckningen. Flyget Norwegian avgår kl. 11.40 till 

Berlin. Ankomst till Berlin kl. 13.15. Busstransfer till hotellet Relexa Hotel Stuttgarter Hof. 

Incheckning på hotellet. 

Senare på eftermiddag försöker vi ordna besök på Berlin Story Museum för en audioguidad tur och 

en underjordisk utställning i en rekonstruerad original-bunker med fokus på nationalsocialismens 

framfart, Hitlers uppkomst och fall samt andra världskriget. Även besök till Bundestag (Riksdag) 

försöker vi hinna med. 

Gemensam välkomstmiddag på hotellet. Tiden meddelas senare. 

Dag 2 tisdag 2023-10 03 

Frukost på hotellet. En guidad bussrundtur med stopp på viktigaste krigshistoriska ställen i Berlin 

inkl. lunch, start ca kl. 09.00, slut ca kl. 16.00. Tiderna är preliminära. Lunch på hotellet. 

Svensktalande guide ingår. Under turens gång gör vi också en avstickare och reser till sydvästlig 

riktning till Wannsee och Wannsee-villan är platsen där konferensen ägde rum 20 januari 1942, 

där tyska ledare och representanter möttes för att samordna och organisera deportationen och 

massmorden av den judiska befolkningen. Vi besöker även spår 17 i Grünewald, om tid finns, den 

nedlagda plattformen därifrån många av tågen österut mot koncentrationslägren avgick.  Kvällen 

är fri från program. 

Dag 3 onsdag 2023-10-04 

Utanför programmet ordnas utflykt i nordlig riktning ca 30 km mot det ökända Berlin-

Sachsenhausen Concentration Camp, en guidad heldagsutflykt med buss och svensk guide tor. 

inklusive lunch. Tiden för avgång meddelas senare. Lägret är konverterat till ett museum och vi 

får en historisk genomgång av lägrets historia både under och efter andra världskriget. Vi kommer 

att se de rekonstruerade platserna där de grymma handlingarna pågick då ca 100 000 miste livet. 

Lägret var aktivt i nästan nio år. Utflykten beräknas ta 5 timmar inklusive restid och maxantalet är 

30 personer. Denna utflykt är frivillig och ett tillägg. Intresset anges vid bokning. De som inte vill 

åka till Sachsenhausen har möjlighet att utforska Berlin på egen hand.  

 

På kvällen planeras en gemensam middag på stan på restaurang Kartoffelkeller ca kl. 18.30 Priset 

meddelas senare och betalas på plats när vi vet antalet deltagare. Buss till restaurangen från 

hotellet, ca kl. 18.00. Intresset anmäls vid bokning. Tiderna bekräftas senare. 

Dag 4 torsdag 2023-10-05 

Utcheckning efter frukost. Resväskorna lämnas på hotellet. Busstransfer ca kl. 09.00 till DDR 

museet för en 90 min. guidad tur. Museets utställningar skildrar livet i det forna Östtyskland och 

det visas föremål och historier på interaktivt sätt. Deltagarna behöver delas upp i två grupper, en 

med en svensktalande och en med en engelsktalande guide. 

Lunch efter önskemål på hotellet på egen bekostnad. Kl. 13.30 avgår bussen från hotellet till 

flygplatsen för hemresa kl. 15.55, Norwegian. Auf Wiedersehen till Berlin! 

Hotell 

Detta 4-stjärniga hotell är beläget i en av Berlins mest omtyckta delar och är en perfekt 

utgångspunkt för er vistelse med närhet till stadens många sevärdheter.  

Se även www.berlin-turist.se 


