
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

Inkl. i prisen 
 Kørsel i moderne 4* turistbus
 Dygtig og rutineret chauffør
 Alle regler om køre- og hviletid overholdes 
 Dansk rejseleder på turen
 1 x rundstykke og kaffe/the på udrejsedagen   
 4 x overnatning på Hotel Berlin City East
 4 x morgenbuffet
 3 x middag/buffet på hotellet
 1 x middag på historisk restaurant
 Besøg i Tv-tårnet
 Frokost i TV-tårnet
 Frokost i Berlin
 Frokost i Honecker´s Jagt Residens
 Entre til DDR museet
 Entre til Stasi fængsel, Hohenschönhausen
 Øjenvidneberetning om livet i Øst
 Buskørsel i forbindelse med udflugter
 Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.
Ikke nævnte måltider, drikkevarer, entréer etc.
Husk madpakke til dag 1.

Pris
Pr. person i dobbeltværelse kr. 4.999,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.149,-

Information og tilmelding senest 15. april 2023 til:
Johnny Jacobsen| 4045 3635 | aeldresagenjohnny@gmail.com 

Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,-
der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales 
senest 60 dage før afrejse.

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser (Europæiske 
Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 
Forbehold for ændringer i programmet Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524
Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende Rejsebevis sendes gratis pr. mail, og almindelig post – Q-brev 
koster kr.kr.. 50,-

Mange kan huske hvad de lavede d. 9. november 1989, datoen hvor det 
utænkelig skete! ”MUREN” væltede og østberlinerne kunne pludselig rejse 
frit! Idagene derefter åbnede jerntæppet sig som dominobrikker der vælter, 
og Vesttyskland fyldtes med osende Trabanter fra øst, der nød deres 
genvundne frihed. Vi mærker historiens vingesus og går på opdagelse i ”Det 
Der Var” Vi skal primært opholde os i østlige del af Berlin, og høre om livet i 
ØST, se nogle af de steder vi kun har hørt om.

Mange

Spændende 
oplevelser

Rejseholdet for 
Haderslev kommune

DDR & ”Østberlin” 
- landet og hovedstaden der forsvandt

5 dages busrejse - 4 overnatninger i ”Øst-Berlin”

25. - 29. juni 2023



Højdepunkter
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Spionbroen
✓ Historien om Check Point Bravo & Check Point Charlie
✓ Frokost i TV-tårnet
✓ Besøg i DDR Museet
✓ Besøg i Stasi fængslet
✓ Øjenvidneberetning om livet i ”Øst”

1 dag: Over grænsen
Vi kører fra Hertug Hans Plads kl. 07.00 og inden længe passerer vi grænsen 
og sætter kursen mod Lübeck. Vi følger den gamle saltvej på vores vej til den 
gamle tysk/tyske grænse, hvor vi gør vi holdt, kigger på visa-papirerne, inden 
vi kører ind i "øst" og hører om Grænsen. Vi kører nu ”Transit” mod Berlin, men 
finder et sted hvor vi kan nyde den vores egen madpakke. Mod sædvane 
afviger vi ”Transitruten” og kører via Potsdam og ”Spionbroen” ind i Vest Berlin. 
Efter et kort fotostop kører vi mod Berlin og via Checkpoint Charlie kommer vi 
sidst på dagen til vores hotel for de næste 4
nætter. Her tjekker vi ind og mødes i restauranten hvor middagen venter.

2. – 4 dag: Berlin

Stasi og Muren 1/1 dag
Efter morgenmaden tager vi plads i bussen og kører til Hohenschönhausen
hvor vi, på egen hånd, besøger udstillingen i STASI fængslet. Her kan vi gå 
rundt og se om fængselslivet, se nogle af lokaliteterne. Der er danske Audio 
guides til rådighed. Vores tur fortsætter, via Osloer Strasse til Bernauer Strasse, 
Her finder vi stadig et stykke af den originale mur, et reetableret stykke mur, 
samt et stykke med kun søjler, hvilket giver os et godt billede af det der var 
engang. Her kan vi frit bevæge os fra Øst til Vest og omvendt, uden fare for at 
blive skudt. 
Vi fortsætter vores tur og kører til ”Mitte” hvor vi stiger af bussen, og til fods 
bevæger os via Bahnhof Friderichstrasse til Tränenpalast (Tårepaladset). 
Bygningen fik sit navn, på grund af de mange tårer der strømmede her, når der 
blev taget afsked med familiemedlemmer. Vi fortsætter til fods ned over 
”muren” forbi Rigsdagen og Brandenburger Tor. Der bliver lidt tid på egen 
hånd, inden vi kører via Check Point Charlie tilbage til hotellet hvor middagen 
venter. 

Livet i DDR 1/1 dag
Vi starter vores dag med et besøg på DDR-museet. Her kan vi på egen hånd 
bevæge os rundt på museet og få et indtryk af livet i DDR. Udstillingen viser 
livet som det var, såvel med udfordringer, men også gode ting. Tag 
fx elevatoren og kom ind i lejligheden og se hvordan man levede, eller kig ind i 
de mange skuffer og oplev DDR på tætteste hold. I samlet trop går vi under 
Liebknechtbrücke, gennem Nikolaiviertel op til Alexanderplatz og 
TV tårnet. Her skal vi op, dels for at nyde udsigten, men også for at nyde vores 
frokost. Efter ”ned”-turen finder vi vores bus hvor vi tager plads. Mætte og 
tilfredse kører vi med fotostop via East 
Side Gallery ”gennem Treptower Park, til Tempelhof hvor vi hører om 
Rosinbomberne, inden vi kører til vest, og den nok mest kendte shopping gade 
Kürfürstendamm. Vi har lidt tid på egen hånd til shopping, kaffe/kage eller 
måske en lidt stærkere forfriskning. Sidst på eftermiddagen fortsætter vi vores 
rejse gennem Berlin inden vi finder en hyggelig restaurant hvor vi 
indtager middagen. Efter middagen tager vi plads i bussen, læner vi os tilbage i 
sæderne og kører gennem Berlin

Olympia Stadion, Staaken ½ dag + tid på egen hånd
Vi kører gennem Berlin, og udefra ser vi Olympia Stadion fra Olympiaden i 1936, 
iden vi af Heerstrasse fortsætter over en af de gamle overgange, hvis vi altså 
kan finde den, og er det muligt (renoveres for tiden) tager vi et kig på Den 
Olympiske By, ligeledes fra 1936, inden vi kommer til B5Outlet hvor der bliver 
tid til lidt shopping. Først på eftermiddagen er vi tilbage på Potsdammer Platz i 
Berlin. Resten af eftermiddagen til egen disposition. Middag på hotellet.

5. dag: DDR Toppen går på jagt
Vi pakker bussen og tager plads for at påbegynde turens sidste udflugt. Vi 
forlader Berlin og kører med en enkelt strække ben pause til Nossetiner Heide. 
Her finder vi forhv. Generalsekretær Eric Honecker´s jagthytte. 
Et sted hvor ingen almindelige borgere havde adgang. Det var forbeholdt 
toppen af DDR. Vi hører historien om dette spændende sted, kigger os lidt 
omkring inden vi spiser frokost. Vi tager afsked med dette unikke sted, og 
sætter kursen mod vest og ved Lübeck passer vi atter ”jerntæppet” og når sidst 
på eftermiddagen grænsen til Danmark.

En af dagene får vi besøg af en ”Ossie” der sammen med rejselederen (på dansk) 
vil fortælle om livet i DDR. Opvækst, skole, uddannelse og hverdagslivet, og sidst 
men ikke mindst der kan stilles spørgsmål.
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