BERLIN
–

–

12/5 – 15/5 2022
Följ med till Nordtyskland där vi besöker några intressanta museer. Under vistelsen
besöker vi Peenemünde, som var tyskarnas utvecklingscentrum för robotar och raketforskning under ledning av Werner von Braun. Vi gör även ett besök på Hangar 10 på
Usedom där vi kan beskåda ett antal flygplan av de kända märkena Messerschmitt 109F,
Mustang och JAK 8 + ett 20-tal andra. Alla är fortfarande i flygskick! Vi gör även ett kort
besök på Polska Marknaden med möjlighet att fynda. I Berlin bor vi 2 nätter på det
mycket centralt belägna fyrstjärniga Hotel Park Inn vid Alexanderplatz. Därifrån har vi
nära till andra spännande museum såsom Tempelhof (där det finns en nyrenoverad
FW 200), flygmuseet Gatow, samt Junkers museum i Dessau.
Program

Avresa från Göteborg tidig morgon via Halmstad, Ängelholm,
Helsingborg och Malmö.
12/5
Via Gedser/Rostock kl 11.15 når vi till Peenemünde tidig eftermiddag
där vi besöker tyskarnas robot- och forskningscentral.
Övernattning sker på fyrstjärniga Hotel Mercure.

13/5

Frukost. Vi börjar dagen med att besöka Hangar 10 på Usedoms
flygplats. Därefter gör vi ett besök på Polska marknaden.
Lunch på egen hand.
På eftermiddagen påbörjar vi resan till Berlin och incheckning på
fyrstjärniga Hotel Park Inn vid Alexanderplatz.
Kvällen är fri för egna upptäckter.

14/5

15/5

Frukost. På förmiddagen besöker vi flygplatsen Tempelhof med
rundvandring och besök på FW200. På eftermiddagen besöker vi
Junkermuseum där J1 F13 Ju 52 finns, medflera.
Frukost. Kl 09.00 påbörjar vi hemfärden via tyska flygvapenmuséet i Gatow. Det blir ett kort uppehåll för
shopping i Rostock hos ”Calles”. Sedan åker vi vidare till Rostock med färjan som avgår kl 17.15.

BERLIN
I resans pris ingår:
•

Buss enligt program

•

3 övernattningar på fyrstjärniga Hotel Park Inn
och fyrstjärniga Mercure Hotel i Greifswald

•

3 frukostar

•

Inträde till samtliga muséer

•

Inträde till ILA 2020 – en dag

•

Reseledare

Hotel Park Inn

Hotel Mercure

PRIS: 4.900 kr per person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1000 kr. Avbeställningsskydd 500 kr. (Valuta: 1 Euro=10:50 SEK.
Bokning/information CAB-Resor tillhanda senast 1/3 2022. Anmälan är bindande.
Anmälningsavgift på 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (500 kr) erläggs inom 14 dagar
från bokningsdagen. Slutlikvid betalas senast 5 veckor före avresa.

Bankgiro: 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken Båstad.

Välkommen på en spännande och upplevelserik resa!
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