RESA TILL TYSKA HUVUDSTÄDER, BERLIN OCH
WEIMAR
27/5 – 3/6 2010
Vi besöker Weimar, 1999 års kulturhuvudstad och tillika huvudstad under
Weimarrepubliken 1919 -33. Här grundades Bauhaus-skolan. Funktionalism finner vi
i Bauhaus-skolans Dessau, underbar medeltidskonst i Naumburg, barock och rokoko
i det återuppbyggda Dresden, och vår tids spännande arkitektur i dagens dynamiska
huvudstad, Berlin. Historiska och kulturella sevärdheter uppmärksammar vi i Lützen
och hos sorberna vid floden Spree.

27/5 Torsdag
Tidig avfärd från Helsingborg. Tid och
påstigningsplats meddelas senare. Färden
går via Danmark och färjan Gedser –
Rostock, förbi Berlin ner till Dessau, den stad
som mellan åren 1925-32 hyste den
världsberömda
Bauhausskolan.
Skolans
modernistiska ideal präglar även vårt centralt
belägna
Hotel
Steigenberger
Fürst
Leopold****. Middagen äter vi helt stilriktigt på
Kornhaus beläget vid Elbe och ett fint
exempel på tidig funktionalism.
32 mil i Tyskland. (middag)

28/5 Fredag- Dessau
Förmiddagen ägnar vi åt Bauhaus-skolan,
där 1900-talets moderna arkitektur och
formspråk utformades.
Vi skall även besöka några av de berömda
professorsvillorna, som ännu finns bevarade
liksom den experimentella arbetarstadsdelen
Törten. Efter lunch åker vi söderut till en av
den svenska historiens mest kända platser,
Lützen, belägen strax söder om Leipzig.

På platsen där Gustav II Adolf stupade har
flera minnesmärken rests, bl.a. ett litet kapell,
som vi besöker innan vi fortsätter till
Naumburg och dess magnifika katedral. Här
får vi möjlighet att möta Ekkerhardt och Uta,
ett par av de tolv utsökta sandstensskulpturerna som pryder västkoret. Endast en
kort väg återstår innan vi når Weimar, under
några ödesdigra år huvudstad i den tyska
Weimar-republiken. Vårt hotell för de två
närmaste nätterna heter Dorint Hotel am
Goethe-park**** Weimar.
18 mil. (frukost, middag).

29/5 Lördag - Weimar
Weimar är en idyll, som förutom att det är
Bauhausskolans födelsestad rymmer mycket
historia, konst, litteratur och musik. Bland
minnesmärkena besöker vi bl.a. de hem där
diktarna Goethe och Schiller bodde.
(frukost, middag)

30/5 Söndag - Dresden
Dagens mål är Dresden, där vi skall se hur
den gamla stadskärnan med sina många
värdefulla byggnader bit för bit återuppbyggts
efter den fruktansvärda förödelsen under
andra världskrigets slutskede. Det senast
avslutade projektet, Frauenkirche, lockar till
besök, men givetvis ska vi även ägna oss åt
konstskatterna i Zwinger. Vårt hotell, som
har en mycket konstnärlig inredning, har det
passande namnet Art’otel.

På kvällen försöker vi få biljetter till konsert på
Semperoper. Det är Dresdner Musikfestspiele
och Ryska National-orkestern står för
programmet med Mikhail Pletnev som
dirigent och Emanuel Ax på piano. Biljetter
kan beställas i samband med anmälan till
resan. 20 mil (frukost)
31/5 Måndag - Spreewald
På vägen mellan Dresden och Berlin gör vi
en avstickare för att besöka sorberna, den
slaviska minoritet som sedan 600-talet e. Kr
bott vid Spree och lyckats bibehålla sin kultur
och sitt språk. Till den gemensamma lunchen
äter vi det som är typiskt för trakten, forell,

samt åker ”Kahnfahrt”. I Berlin tar vi in på
Park Inn Berlin – Alexanderplatz****. för de
kommande tre nätterna.
20 mil (frukost, lunch)
1/6 Tisdag – Berlin
En av höjdpunkterna under Berlindagarna blir
säkert besöket hos en av världshistoriens
skönaste kvinnor, Nefertite. Sedan Neues
Museum öppnats på nytt i oktober 2009 efter
världskrigets förstörelse och just avslutad
återuppbyggnad träffas hon där i den
egyptiska samlingen, som under flyttningen
från Charlottenburg länge varit stängd. När vi
är i närheten kanske vi också passar på att
se Pergamonmuseets berömda altare och de
makalösa lämningarna av Ishtarporten i
Babylon.
Men självklart skall vi också se oss om i
staden med höjdpunkter som Unter den
Linden, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz,
Tiergarten
och
Gedächtniskirche,
ett
försoningens minnesmärke. Inte heller skall vi
försumma att besöka det historiskt så
intressanta
och
symbolmättade
Riksdagshuset för att gå upp i den
spännande kupolen och få ytterligare en
överblick över det ”nya Berlin”! (frukost)
2/6 Onsdag – Berlin
Kunstforum, Philharmonien, Brücke-museet,
det judiska museet, där arkitekten Liebeskind
skapat inte bara en museibyggnad utan ett
gripande monument över de tyska judarnas
öde, är andra sevärdheter. Här är mycket
som lockar, men vi håller programmet litet
flexibelt till dess vi sett programmen för
vårens utställningar och musikevenemang.
Dock är onsdag eftermiddag fri för egna
strövtåg. På kvällen äter vi gemensam
middag på typisk Berlinerrestaurang.
(frukost, middag)
3/6 Torsdag
Vi lämnar hotellet men håller programmet
öppet för eventuella utställningar som kan
vara intressanta. Det finns också flera utsökta
små museer, bl.a. Jugendmuseet och
Bröhanmuseet med konst av Picasso och
hans samtida. Efter lunch är det dags för oss
att bege oss hemåt via Rostock – Gedser,
genom Danmark till Helsingborg. (frukost)

Pris: 10.950:- sek /person
Enkelrumstillägg: 2.000:- sek
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiska Reseförsäkringar
Priset inkluderar:
- Buss från Helsingborg via Gedser – Rostock till Tyskland t o r.
- Del i dubbelrum på 4 - stjärniga hotell enligt ovan.
- Frukostbuffé alla dagar 28/5 – 3/6.
- Halvpension med lunch alternativt middag alla dagar utom 1/6 .
- Alla buss- och båttransporter enligt programmet.
- Inträden till sevärdheter enligt programmet.
- Reseledare Ulla Tengberg
- Lokala skatter, serviceavgifter samt EU-moms
Priset inkluderar inte:
- Drycker till måltider
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB, på telefon 0413 – 555396 eller på mail
kerstin@treK-travel.se , så snart som möjligt, eller senast 15/3 2010. Vi skickar faktura på
anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast 27/4 2010.
Ytterligare information om resan skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning mer än 65
dagar före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker 35 –
64 dagar före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80 % av
resans pris samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt
avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i
sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 245: sek/person för 8 dagar i Europa.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Ulla Tengberg 0418 – 811 27
eller till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555 396 Tre K Travel AB !

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se
kerstin@treK-travel.se

