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Program for: 

5-dages tur til Berlin 
Fra 6. maj til 10. maj 2018. 
 

 
Søndag                             Kl.   6.00 afg. Sjælør Station, - Kl. 9.00 afg. Gedser, - Kl. 11.00 ank. Rostock.        
6. maj                               Kl. 14.30 “Mercure Hotel Berlin am Alexanderplatz”, Mollstraße 4, D-10178 Berlin. 
                                          Kl. 15.45 afg. Man kan ikke rigtig sige loppemarked og Berlin i samme sætning uden at nævne     
Mauerpark, parken, hvis navn refererer til, at den tidligere blev delt af Berlinmuren, er et lystigt sted at begive sig hen til 
om søndagen. Masser af boder med gamle ting der er blandet med nye. Der sælges friskpresset juice, økologiske 
kuglepenne, mad, øl, cykler, hatte og meget andet. I en årrække havde Mauerpark et mindre flatterende ry, men det er et 
skønt, flippet og stemningsfyldt sted med rigtig gode muligheder for at gøre et fund til billige penge.                                                                                               
                                          Kl. ca. 18.00 ”Prater Beer Garten”, Kastanienallee 7-9, Prenzlauer Berg (mulighed for spisning). 
Prater Garten er Berlins ældste og med 1.600 pladser den største ølhave. Prater er samtidig et kultur- og arrangementssted, 
galleri og sommerhave. Siden 1837 har øl og kaffe været serveret i Kastanienallee. Prater blev brugt som sommerteater, 
biograf og ølhave, distriktskulturhus i Østtyskland og sted for Volksbühne efter Anden Verdenskrig. I dag er den traditionel- 
le ølhave nær Mauerpark populær blandt berlinere, berlinbesøgende og folk fra Prenzlauer Kiez. 
                                          Kl. ca. 20.00 resten af aftenen til fri disposition. 
 

Mandag                           Kl. 9.30 afg. til Woltersdorf Schleuse, et meget naturskønt område ca. 35 km. Øst for Berlin, derfra          
7. maj                               over Erkner og Gosen-Neu Zittau til Alt-Schmöckwitz – et fiskerleje, der ligger på en lille halvø, her                                                                               
skal vi med Linje 68 mod Köpenick, den er kåret som en af verdens smukkeste sporvognslinjer. Det er en tur gennem 
Berlins østlige forstæder, forbi historiske monumenter og 68eren smyger sig over floden Spree og ind i hjertet af Köpenicks 
gamle bykerne. Strategisk smart placeret, hvor floden deler sig, lå her oprindeligt en middelalderfæstning. Nu flankerer 
1800-tals ejendomme de smalle stræder. Sporene buer ind på glemte alleer, fører forbi forladte DDR-fabrikker. Ude ved 
Regattastraße når sporvognen helt tilbage til 1936 – året, hvor det Tredje Rige afholdt de Olympiske Lege i Berlin. Her ved 
bredden opførte nazisterne faciliteter, så 75.000 tilskuere kunne følge konkurrencen i roning. 68eren passerer kort forbi en 
af tribunerne. Fra deres pladser fulgte Adolf Hitler og Hermann Göring opmærksomt med, da startskuddet lød.   
Köpenick er også kendt for Friedrich Wilhelm Voigt (1849 - 1922) blev verdenskendt som ”Kaptajnen fra Köpenick”, da han 
forklædt som kaptajn den 16. oktober 1906 på den mest spetakulære vis overtog rådhuset i Köpenick i spidsen for en flok 
godtroende soldater. Han arresterede borgmesteren og stjal penge kassen. - Sådan -. Friedrich var egentlig skomager i den 
østpreussiske by Tilsit. 
                                          Kl. ca. 17.00 resten af dagen til fri disposition. 
 

Tirsdag 8. maj                Dagen til fri disposition. 
                      

Onsdag                            Kl. 9.30 afg. til Wasserturm Prenzlauer Berg er Berlins ældste vandtårn, færdiggjort i 
9. maj                              1877 og i drift indtil 1952. i 1930erne brugte Hitler det som torturkammer. Vi går videre til 
                                         "Alltag in der DDR" Museum in der Kulturbrauerei, Berlin-Prenzlauer Berg. Derfra tager vi ud  
til ”Haus der Wannsee-Konferenz”. Wannseekonferencen - beslutningen om at deportere jøder og myrde dem.  
 

Derefter går vi til Restaurant Haus Sanssouci, Wannsee - (mulighed for spisning/kaffe). 
 

Videre til ”GLEIS 17 – JØDISK MINDESMÆRKE”. Gleis 17 – Spor 17 – på Grunewald station. Herfra afgik togene med 
deportation af mere end 50.000 jøder fra Berlin fra oktober 1941 til februar 1945 til bl.a. udryddelseslejren Auschwitz og 
koncentrationslejren Theresienstadt. Perroner og spor er selvsagt ikke i brug længere, men i stedet et mindesmærke for 
jødeudryddelserne. På perronkanten er der inskription med dato for deportationerne med antal og bestemmelsessted. 
Uhyggeligt!  
                                         Kl. ca. 17.00 resten af dagen til fri disposition.                      
                                          

Torsdag                           Dagen til fri disposition ind til hjemrejsen. 
10. maj                            Kl. 14.15 afg. Berlin Hotel Mercure, - på hjemrejsen runder vi BorderShoppen i Rostock,   
                                         såfremt tiden tillader det – Kl. 19.00 afg. Rostock – ankomst Sjælør Station ca. kl. 23.10. 
 

                                          fra Sjælør Station mod Farum: A: 05-25-45 - mod Køge: A: 00-20-40. 
 

Med forbehold for ændringer i programmet. 


