
  

 

Sjukvårdens Konstförening i 
Helsingborg 

 

Konstresa Berlin 2012 

 

18/10  05.30 avresa med buss från Helsingborg 

  via Öresundsbron till Danmark och Gedser 

  09.00 avgår färjan till Rostock med ankomst 10.45 

  mot Berlin, stopp för lunch på egen hand längs vägen 

  Incheckning på Hotel Park Inn Alexanderplatz 

  Lennart Alves, vår ciceron i Berlin, möter upp vid hotellet 

  Vi åker till förintelsemonumentet vid Potsdamer Platz och 

  fortsätter sedan till Gemäldegalerie 

  Kvällen avslutas med middag på Rest. Gugelhof 

 

19/10  Vi börjar med att besöka konstmuseet Hamburger Bahnhof 

  Vi ser den temporära utställningen av Martin Honert samt 

  Flicksamlingen. Sedan fortsätter vi med en promenad och 

   galleribesök i Scheunenviertel i centrala Berlin och äter lunch 

   på den gamla judiska flickskolan på Auguststrasse  

  Därefter åker vi förbi hotellet innan vi besöker Judiska museet  

  och ser bland annat utställningen  av R.B. Kitaj, följt av några 

  vernissager på gallerier. 

  Vi avslutar kvällen med middag på det historiska Clärchens Ballhaus 
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20/10  Denna dag börjar vi med att ägna oss åt museerna på 

   museumön, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseet,  

  Historiska museet etc.  

  Här får vi se konsthistoriska mästerverk av bl.a. A. Böcklin och  

  C. D. Friedrich 

  Eftermiddagen fri för egna strövtåg samt lunch/middag på egen hand 

  19.30 börjar Tosca på Staats-Oper för de som bokat biljetter   

  Om intresse finns kommer Lennart försöka att arrangera en   

  samkväm av något slag efter föreställningen 

 

21/10  Sista dagen besöker vi Brandenburger Tor och Bundestag 

  Vi avslutar med lunch på Rest. Hopfingerbräu alldeles i närheten 

  av Bundestag innan vi sedan styr kosan åter mot norr 

  17.00 avgår färjan från Rostock med ankomst Gedser 18.45 

  Åter till Helsingborg 
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Pris per person:  SEK  5.380:-  vid minst 30 personer 

Inkluderande:  - Helturistbuss 

    - Broavgifter, färjeöverfarter och vägskatter 

    - 3 nätter i dubbelrum inkl. frukost 

    - 2 middagar och 2 luncher inkl. 1 öl/1 glas vin vid varje måltid 

    - 3-dgrs Museum Pass 

    - Lennart Alves guideservice 

Enkelrumstillägg:  1.450:- 

 

Res. för prisändringar vi ej kan påverka.  

 

Länkar: 

Hotel Park Inn  http://www.parkinn-berlin.com/default-en.html 

Museer   http://www.smb.museum/smb/standorte/index.php?p=2&objID=29&n=1 

Rest. Gugelhof  http://www.gugelhof.de/index.html 

Judiska Flickskolan http://paulysaal.com/ 

Judiska museet  www.jmberlin.de 

Clärchens Ballhaus http://www.ballhaus.de/ 

Rest. Hopfingerbräu http://www.linden-hopfinger-braeu.de/palais/hopfingerbraeu-im-palais_startseite_de.html 

     

 

   


