
Julepersonalerejse - Berlin 
 

                                                                                     
                     

  
Forslag til rejseplan 
 

Dag Program 
Dag 1 Gruppen rejser med fly fra København. Ankomst til Berlin. 

 
Bus henter jer i lufthavnen og kører ind mod centrum af Berlin. Med på bussen er en dansk 
talende guide, som laver en guided tur rundt i Berlin. Den guidede tur i Berlin varer ca. 3 
timer. 
 
Frokost på restaurant Tucher ved Brandenburger Tor 
Efter frokost bliver I kørt til hotellet, hvor I har check ind 
 
Check-in på  
Park Inn Berlin Alexanderplatz - **** er beliggende lige ved Alexanderplatz. 
Værelserne er stilfuldt indrettet med bad/toilet, fladskærm, telefon og aircondition. I øvrigt 
har hotellet 3 restauranter, fitnessrum og eget casino. Konferencelokaler. Nærmeste U-
bahn: Alexanderplatz. www.parkinn-berlin.de 
 
Eftermiddagen er på egen hånd, på Alexanderplatzt er der bl.a. to store shoppingcentre, 
cafeer osv. 
 
Om aftenen er der entre til Fernsehturm og 3 retters middag i restauranten i toppen af 
tårnet 
  

Dag 2 Ophold på Park Inn Alexanderplatz inkl. morgenmad 
 
Transfer til Trabi-Safari 
Trabi-Safari, I kører rundt i Berlins grader i små Trabi- biler med 4 personer i hver. Der er 2 
guider med på turen. Det er en sjov og anderledes oplevelse. 
 
Frokost på Entrecote, beliggende i nærheden af Checkpoint Charlie og Frierichsstrasse, I får 
mulighed for at besøge området på egen hånd 
 
Transfer til Braushaus Südstern, som brygger eget øl. 
Guided tur på bryggeriet inkl. 2 øl til smagning.  
Aftensmad på Brauhaus Südstern. Her kan I vælge mellem buffet og 3 retters middag.  
 

 
 

Tema: Berlin er en by med mange muligheder, 
og især Berlin ved juletid er en fantastisk 
oplevelse med de mange julemarkeder, og den 
flot pyntede by. 



Dag 3 Morgenmad på Park Inn Alexanderplatz 
 
Værelserne forlades normalt kl. 10.00. For evt. opbevaring af bagage frem til afrejse 
kontakt receptionen. 
 
I besøger julemarkedet på Alexanderplatz på egen hånd, der er masser af mulighed for at 
se de mange boder 
 
Transfer til Winter Wonderworld, hvor I spiser frokost. I har herefter mulighed for at løbe 
på skøjter, hvis I ønsker det. Sidst på dagen, er der transfer til lufthavnen, via hotellet, for 
at afhente bagage.  
 
Afrejse fra Berlin til København. 
 

 


