
Fredag den 3/3 

5:00: Mødetid Nyborg Banegård    

13:20 Ankomst Berlin 

Eftermiddag: 

Berliner Dom  

Bydask 

Lørdag den 4/3 

Formiddag:     

Cykeltur 

Bydask 

Eftermiddag:          

Valg mellem en af følgende aktiviteter: 

1) OL-stadion              
2) Alternative Berlin, graffiti og kunst   3) 
Escape Room            4) 
Menschenmuseum          5) 
Kunstmuseum            6) 
DDR-Museum                                7) 
Berlin Unterwelten       

Søndag den 5/3 

Formiddag:            På 
tur med sin rejselærer, hvor man skal se: 
Brandenburger Tor, Jødiske Monument, 
TV-tårnet, Check Point Charlie, 
Gedächniskirche, Siegessäule, Rigsdagen 

Eftermiddag:            Valg 
mellem en af følgende aktiviteter: 1) OL-
stadion              2) 
Alternative Berlin, grafitti og kunst   3) 
Escape Room            4) 
Menschenmuseum          5) 
Kunstmuseum            6) 
DDR-Museum                                 7) 
Berlin Unterwelten  

 

BERLIN 
Fra fredag den 3/3 til tirsdag den 7/3 2023 

Det bliver så godt 
Ikke klassisk smuk som Rom og Paris, men Berlin kan alligevel en masse. 

Historien, shoppingmulighederne , det alternative, diversiteten og maden 

…  Döneren  ikke mindst. 

Vi skal med tog 

Tidligt fra Nyborg, men det betyder, at vi får noget ud af dagen, og 

man kan (jo) altid nappe sig en lur undervejs. 

Vi skal bo i Prenzlauer Berg (østlige Berlin) 

Vi bliver indkvarteret på henholdsvis 3-, 4-, 5- og 6-mandsværelser på 

Hotel Transit Loft 

https://transit-loft.de 

Mad 

Morgenmad får vi på hotellet. Frokosten sørger I selv for. Aftensmaden 

indtages i hold på forskellige spisesteder tæt på hotellet. 

Organisering 

Alle elever får på turen tildelt en ‘rejselærer’ - det betyder, at hver 

lærer har en gruppe elever, som vedkommende har det primære ansvar 

for. 

https://transit-loft.de/


 Mandag den 6/3 

Formiddag:         
 KZ-lejren Sachsenhausen 

Eftermiddag:           
Fri tid      

Tirsdag den 7/3 

Formiddag:         Bernauer 
Strasse - udstilling om Berlinmuren & 
East Side Gallery  

Sidste bydask,  

Sidste Döner 

14:30           
 Tog retning Danmark  

21:11         
 Ankomst Nyborg Banegård  

 Lærerenes 
telefonnumre: 

Ali: +45 5035 7788        Henrik 
+45 5367 8988       Michael: +45 
5383 8032        Toke: +45 2871 2002
      Ceven: +45 5299 9919  
       Birte: +45 4158 6745 

 

   

 

Husk: 
• Pak let (dine forældre er ikke med og dine lærere bærer ikke 

for dig, OG vi skal skifte tog en del gange) - der er både 
håndklæder og sengelinned på hotellet 

• Pak efter vejret -. tjek vejrudsigten inden afrejse - marts måned i 
Berlin er ikke til at regne med, nogle gange er det næsten 
sommerligt, andre gange sner det. 

• Husk praktiske sko. Vi skal gå en del. 

• Penge til frokost + betalingskort & gerne cash fx  småmønter 
(Euro) til toiletbesøg & streetfood 

• Blåt sygesikringskort 

• Pas - både det almindelige analoge rødbedefarvede og det 
digitale coronapas. 

• At glemme alt om snus, smøger, alkohol og diverse 

euroforiserende stoffer (se aftalepapiret) 

• Madpakke til togturen 
 

 

Pris: 

3000 kroner inklusiv alt pånær frokost - og eget 

forbrug af slik, sodavand, chips ;-) 


