RYHMÄMATKA BERLIININ JOULUTOREILLE
Hallitsijat tulivat ja menivät, mutta Berliini on jäänyt ja elää nykyään,
yli 20 vuotta muurin sortumisen jälkeen, uutta, suurenmoista aikaa.
Luovuuden pääkaupunki, onnela kaikkialta maailmasta tuleville
taiteilijoille, in-kaupunki, muotikaupunki, design-kaupunki,
musiikkikaupunki – ja paljon muuta. Vaikka kaupungin muutokset
näkyvätkin selvimmin myös arkkitehtuurissa, esimerkiksi Potsdamin
aukiolla, rohkeassa, tilaan turvautuvassa postmodernismin
monumentissa, uutta Berliiniä kuvaavat ehkä kuitenkin parhaiten sen
kreatiivinen ilmapiiri, sen luova syke, sen levoton luomisvimma.
Berliini on aina ollut luova, niin preussilaisten kuninkaiden aikaan kuin
"kultaisella 20-luvullakin": Teatteri, tanssi, kirjallisuus, kabaree,
musiikki, taidemaalaus – jokainen taidemuoto ja taide kaikissa
muodoissaan leimasivat kaupunkia vuosikymmeniä ja vuosisatoja.
Tuskin laskettava määrä vaikuttavia museoita, monet niistä
kaupungin itäosassa, lähellä loisteliasta Unter den Linden bulevardia, on todisteena kaupungin loistavista taide- ja
kulttuurikausista. Nykyään on vielä toisin; Taidetta on
kaikkialla, yli 20 000 kuvataiteilijan luomana,
kosketeltavissa julkisissa tiloissa sekä trendikkäiden
kaupunginosien, Kreuzbergin tai Prenzlauer Bergin
lukemattomilla takapihoilla, näkyvissä tyylikkäissä
gallerioissa sekä talojen seinillä ja vaihtoehtoisissa
taidekeskuksissa. Berliini on kuitenkin yksi maailman
jännittävimmistä ja vitaalisimmista taidekeskuksista
autonomisten taidemuotojen ulkopuolellakin:
Maailmantason kokouksilla ja messuilla on Berliinissä paikkansa ja yleisönsä. Mitä haluatkaan tehdä:
Berliinissä pääset omillesi. Tämä myös siinä mielessä, että Berliini on pysynyt erittäin edullisena kaupunkina.
Se on niin sanotusti rehellinen kaupunki rehellisillä hinnoilla. Viimeistään silloin, kun nautit yhdellä
lukemattomista nakkikojuista Berliinin kansallisruokaa, kuuluisaa currymakkaraa, havaitset sen itse: Berliini
ja berliiniläiset ovat aitoja, suorasukaisia, mutkattomia. Heistä ei voi olla pitämättä – eikä takaisin voi olla
tulematta.
Myös tämä on Berliiniä: Puhdasta rauhaa, virkistystä ja rentoutusta.
Eikä ainoastaan keskustan alueiden puistoissa, kuten eläintarhassa
tai Charlottenburgin linnapuistossa. Näin Saksan suurin
kaupunkimetsä kutsuu virkistäville vaelluksille 29 000 hehtaarin
alallaan. 360 kilometriä rantakatuja 13 järven ja viiden joen varrella
kaupungin alueella mahdollistavat vierailijalle sukelluksen
maailmaan, joka on kaukana metropolin kohinasta ja tapahtumista.
Juuri järvet ja niitä ympäröivät rantaniittymaisemat ovat
uskomattoman kauniita luontoparatiiseja – Krumme Lankesta ja
Wannseestä, Havel-joen valtavasta leventymästä, aina Berliinin
suurimpaan järveen, Müggelseehen kaupungin kaakkoisosassa.
(Teksti Germany.travel)
2 YÖN MATKA MARRASKUUSSA 2020
Aika:

27.-29.11.2020 perjantai-sunnuntai

Matkustajat: noin 10-20 matkustajaa

Lennot:
AY 1431
27.11.2020 07:30 - 08:30
AY 1434
29.11.2020 13:05 - 16:00
Finnair, suorat lennot
Aikataulut sitoumuksetta

Helsinki - Berlin Tegel
Berlin Tegel - Helsinki

Majoitus:
Holiday Inn Express Berlin Alexanderplatz***
Stralauer Str. 46, 10179 Berlin
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/de/de/berlin/berax/hoteldetail

Holiday Inn Express - Berlin - Alexanderplatz sijaitsee Mitten alueella Berliinissä, 600 metrin päässä Berliinin
TV-tornista. Hotellissa on baari ja hotellin kaikissa tiloissa on ilmainen WiFi. Hotellihuoneissa on ilmastointi ja
taulu-TV satelliittikanavilla. Joihinkin huoneisiin kuuluu oleskelualue, jolla on mukava rentoutua.
Lisämukavuuksiin kuuluu vedenkeitin. Jokaisessa huoneessa on oma kylpyhuone. Majoituspaikassa on 24hvastaanotto. Hotellista on matkaa Alexanderplatzille on matkaa noin 700 metriä ja Museosaarelle noin 900
metriä.
Hinta/hlö:

alkaen 395€/hlö

Hinta sisältää:
•
•
•
•
•

Finnairin lennot turistiluokassa meno-paluu
Lentolippuun kuuluvat lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä polttoainelisämaksun
Matkatavarat lennoilla (1 x 23kg ruumaan ja 1 x 8kg matkustamoon / hlö)
2 yön majoituksen jaetussa 2 hengen huoneessa
Aamiaisen hotellissa

LISÄMAKSUSTA OHJELMAA BERLIINISSÄ
Kaupunkikiertoajelu suomenkielisen oppaan johdolla +50-100€/hlö ryhmän koosta riippuen

Kahden
tunnin kiertoajelulla tulet saamaan hyvän yleiskuvan Berliinistä ja sen kehityksestä historian muutoksissa.
Kiertoajelulla katsastetaan suosituimmat nähtävyydet kuten Gedächtnis-kirkko, kuuluisa KaDeWe-tavaratalo,
diplomaattikorttelit, uutta keskustaa, missä Potsdamin aukio edustaa muurin murtumisen jälkeistä uutta
Berliiniä, Checkpoint Charlie, Friedrichstraße ostosmahdollisuuksineen, historiallinen Gendarmenmarkt
aukio, jolla sijaitsevat kauniit tuomiokirkot, Konserttitalo, Nikolaiviertel-kortteli, Alexanderplatz ja Fernseher
Turm -tv-torni, Berliinin tuomiokirkko, Museumsinsel-saari, Unter den Linden -bulevardi ja kaupungin symboli
Brandenburgin portti ja hallituskorttelit.

