
Tyskland är världsledande på grönt och 
högteknologiskt byggande. Dessutom är 
de världsmästare i fotboll och öl.

Ta den unika chansen att få se några 
av Berlins mest uppmärksammade bygg-
projekt inifrån och samtidigt fira 
VM-segern med alla berlinare på 
Tysklands nationaldag.

Välkommen med din anmälan fram till 22 augusti.

BTF inbjuder till
studieresa till Berlin
3–6 oktober 2014
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TREPTOW CREMATORIUM

FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG

HEINRICH BÖLL STIFTUNG

NYA CENTRUMET BIKINI BERLIN

Medlemspublikation 14:7



2

PROGRAM

Dag 1 
3 oktober 
06.30 Avresa från Landvetter 

08.00 Ankomst till Berlin-Tegels flygplats och möte med guide

09.00 Rundtur med buss genom staden. På vägen passerar vi  
Charlottenburg, Kurfürstendamm, nyinvigda Bikinihuset, Waldorf 
Astoria, ambassadområdet, regeringskvarteren med riksdagshuset, 
Hauptbahnhof (modern representationsarkitektur), Potsdamer Platz, 
Checkpoint Charlie, muren och Unter den Linden.
 
14.00   Lunch på Theodor Tucher, “Tucher am Tor”, som ligger 
vid Brandenburger Tor där Tysklands nationaldag firas med olika 
festligheter. Mer detaljerad information om vad som händer får vi 
närmare avresedatum.

16.00  Incheckning på hotellet

19.30  Nationaldagsfirande med middag på Hofbräu 
 München 

Bryggeriet Hofbräu i Berlin öppnade sina dörrar i november 2011 
och har sedan dess varit synonymt med den bayerska andan i 
huvudstaden. Hofbräu som kan ta upp till 1 000 gäster och 
serverar originell bayersk öl i enliterssejdlar, ”Maßkrug”, har ett 
stort utbud av bayerska specialiteter. Personalen är klädd i dirndl 
och lederhosen vilket ger en genuin tysk känsla så här på 
nationaldagen.

22.00  Transfer tillbaka till hotellet

Theodor Tucher, “Tucher am Tor”

Hofbräu München

Potsdamer Platz

Hauptbahnhof 
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Dag 2 
4 oktober

09.00  Efter frukost beger vi oss till Berlins nya flygplats BER   
 för en guidad tur.

Berlin Brandenburgs flygplats, med namntillägget Willy Brandt, är 
Berlins nya storflygplats som är under uppförande. Bygget har 
kantats av stora problem men när flygplatsen väl är klar kommer 
den att bli en av världens största med cirka 50 miljoner passagera-
re per år. Ett spännande internationellt byggprojekt som vi får en 
unik möjlighet att titta närmare på.

12.00  Lunch på Ständige Vertretung

Här serveras mat från Köln, till exempel den pizzaliknande 
”Flammkuchen” som sköljs ner med en med iskall Kölsch. 
På väggarna hänger fotografier på alla kända politiker som 
brukade samlas på Ständige Vertretung under kalla kriget.

13.30  Studiebesök på Treptow Crematorium 

Axel Schultes och Charlotte Frank ritade Treptow Crematorium i 
mitten av 1990-talet. Byggnaden har vunnit flertalet priser för sin 
speciella arkitektur. Bland annat innehåller den en entréhall med 
plats för 1 000 personer och 29 pelare som avslutas med effekt-
fulla ljusinsläpp i taket. En doldis i Berlin som är väl värd ett besök.

18.00      Återkomst till hotellet

20.00  Middag på Rotisserie Weingrün

Här serveras modern tysk och internationell mat i en trevlig och 
avslappnad miljö.

Rotisserie Weingrün

Berlins nya flygplats BER

Ständige Vertretung

Treptow Crematorium
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Dag 3 
5 oktober

Dagen är fri för egna aktiviteter. Dock kommer det finnas möjlighet 
att delta i ett extra program mot en tilläggskostnad.

Dag 4 
6 oktober

08.00  Avresa från hotellet

Förmiddagen ägnar vi åt att utforska Bikini Berlin, ett nyrenoverat  
centrum med flera olika funktioner. Här finns kontor, hotell, shop-
ping med mera. Särskilt intressant är det gröna takområdet på 
7 000 kvadratmeter som är tillgängligt för allmänheten.

På eftermiddagen gör vi ett besök på Heinrich Böll Stiftungs gröna 
kontor. Byggnaden designades av E2A Eckert Eckert Architekten 
och innehåller spännande lösningar på miljövänligt byggande och 
låg energiförbrukning. Här hålls många internationella konferenser.
 
19.30  Transfer till flygplatsen  

21.35  Avresa Berlin

22.45  Ankomst Landvetter

Alla klockslag är ungefärliga och kan behöva ändras.

Heinrich Böll Stiftung

Bikini Berlin
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Priset 
för resan är 10 000 kr per person i dubbelrum och 
12 000 kr i enkelrum. I kostnaden ingår flygresa med Air Berlin tur 
och retur i ekonomiklass, tre nätter med frukost på fyrstjärniga NH 
Berlin Mitte Hotel, samliga måltider på angivna restauranger enligt 
programmet, stadsrundtur, samtliga studiebesök (inkl transporter), 
transfers och svensktalande personal som finns  till förfogande 
under hela vistelsen i Berlin. Flygskatter, bränsleavgifter, skatter och 
serviceavgifter ingår också. 

Betalning sker till bankgiro 5385-4865 senast den 30 augusti. 
Glöm inte ange namn, medlemsnummer och adress.

Hotellet
http://www.nh-hotels.de/

Vi bor på fyrstjärniga NH Berlin Mitte som ligger i hjärtat av Berlin 
nära historiska platser som Potsdamer Platz, Friedrichstrasse, 
Checkpoint Charlie och trevliga Gendarmenmarkt. Hotellets restau-
rang erbjuder en riklig frukostbuffé. 

Välkommen att boka!
Anmälan görs fram till 22 augusti på www.btf.nu eller till 
Helén Läbom på Wikström VVS-kontroll tel 031-707 23 28 
alternativt till Charlotta Berggren tel 031-707 23 14.
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