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Altapostens juletur til Berlin      11.-15. 12   2022 
 

  

Bli med Altaposten på en innholdsrik tur til Berlin! Tysklands hovedstad er 

et populært reisemål i førjulstiden. Flotte julemarkeder, velkjente 

attraksjoner, førsteklasses shopping, gode spisesteder og 4-stjerners hotell 

kombineres på 5 flotte dager i en av Europas mest spennende byer.    

 

Dag 1 Avreise til Berlin 

Møt din reiseleder fra Boreal Adventure på Alta Lufthavn i tidsrommet 

09:30-10:30 for utdeling av billetter og reiseinfo. Avreise kl. 11:15 med 

Norwegian DY 321 til Oslo. Tid for middag og evt. taxfreebesøk. Videre  kl. 

18:00 med Norwegian DY 1108 til Berlin. Etter ankomst kl. 19:35 kjører vi 

til vårt 4 stjerners hotell sentralt i byen. Kveldsmåltid etter innsjekk. 

 

Dag 2 Besøk på KaDeWE og julemarked 

Frokost før sightseeing i tidligere Vest-Berlin. Vi besøket KaDeWe som er 

et av Europas mest berømte og elegante varehus. Her finner man et 

enormt utvalg av klær, mat, interør og mye annet fordelt over 7 etasjer, 

og vi anbefaler et besøk til delikatesseavdelingen i 6. etasje. Videre drar vi 

til julemarkedet ved Kaiser Wilhelm minnekirke. Opplev atmosfæren med 

boder fylt med julens delikatesser. Smak på Glühwein og byens berømte 

currywurst. Senere blir det middag på en typisk tysk tradisjonskneipe. 
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Dag 3  Sightseeing i tidligere øst Berlin 

Etter frokost drar vi ut på guidet tur. Vi  stopper og ser restene av 

Berlinermuren og andre kjente attraksjoner. Ved lunsjtid har vi stopp ved 

tv-tårnet, og de som vil kan ta heisen opp og oppleve byens beste utsikt. 

Det blir også mulighet for å ta en båttur på elven Spree og se byen fra en 

annen vinkel, eventuelt besøke DDR museet og se hvordan berlinerne 

hadde det bak "jernteppet". Retur til hotellet. I kveld velger man sin egen 

restaurant i strøket rundt hotellet. Reiseleder tar oss til julebutikken Käthe 

Wohlfart og gir tips om gode restauranter like ved. 

 

Dag 4 Se mere av Berlin 

Etter frokost har vi litt av formiddagen til fri disposisjon. Ved lunsjtid drar 

vi ut og opplever mer av Berlin. Vi ser Olympiastadion og et av byens 

mange julemarkeder. Vi besøker også sjømannskirken i Berlin kjent for 

sine  gode vafler. En tur innom hotellet før vi har avslutningsmiddag på 

Hofbräuhaus. Her blir det tysk tradisjonsmat, topp stemning og musikk.  

 

Dag 5  Hjemreise til Alta  

Frokost før vi har 2-3 timer til å ta en tur i byens paradegate 

Kurfürstendam som ligger like ved hotellet. Avreise med vår buss kl. 

12:00 fra hotellet. Vi reiser med Norwegian DY 1105 kl 14:45 til Oslo. 

Flybytte og videre med Norwegian DY 328 kl. 17:10 til Alta med ankomst 

kl. 20:10. 
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Reisefakta 
 

Dato:  11.-15.12   2022 

 

Pris: kr 10 850,- 

 

Påmeldingsfrist:  25.09. 2022 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Flyreise Alta – Berlin t/r inkl. 2 kolli og setereservasjon 

 Busstransport iht. program 

 4 overnatting inkl. frokost på 4-stjerners hotell sentralt i tidligere Vest-

Berlin  

 1 kveldsmåltid første kveld på hotellet 

 1 middag på en Berliner "kneipe" 

 1 middag med drikke på Hofbräuhaus  

 Sightseeing med loklaguide dag 2 og dag 3  

 Kaffe og vafler i Sjømannskirken 

 
 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg 4 netter kr 1 400,-  
 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043  Hafrsfjord  

Telefon  51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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