PROGRAM: VÅRTUR MED OPERA I BERLIN
OG DRESDEN
5 frokoster, 2 lunsjer og 2 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Berlin og sightseeing
Middag
Morgenavgang fra Oslo Lufthavn med Norwegian direkte til Berlin. Her møter vi vår
reiseleder, Roald, og med buss utforskes byen på en sightseeingrunde – vi passerer blant
annet Brandenburger Tor, Riksdagen, Checkpoint Charlie, Berliner Dom, Museumsinsel,
gaten Unter den Linden, Alexanderplatz og Kurfürstendamm.
De gamle inndelingene mellom øst og vest er utvisket, men eksisterer fremdeles både
mentalt og arkitektonisk. Etter sightseeingen er det innsjekking på vårt sentralt beliggende
hotell. Du har noen timer på egen hånd til å spise lunsj og ta en tur ut i Berlins gater, eller
kanskje du foretrekker en hvilepause. Vi møtes til felles middag på kvelden.

Dag 2

Berlin Memorial Wall og operaforestillingen "Tryllefløyten"
Frokost
Etter frokost kjører vi fra hotellet og til Bernauer Strasse, til Berlin Wall Memorial. Ved
minnesmerket får du en fornemmelse av hvordan den delte byen en gang så ut. Det er reist
til minne om delingen av den tyske hovedstaden og dødsofrene ved Berlinmuren, om
omfatter en seksti meter lang del av grenseanlegget, Forsoningskapellet, et
dokumentasjonssenter og et besøkssenter. Her får vi en guidet tur med tidsvitne som
forteller om livet ved muren, flukten fra DDR, tunnelflukter og oppbyggingen av muren.
Lunsjen er individuell og ettermiddagen fri til opplevelser på egen hånd. Om kvelden kan vi
glede oss over Tryllefløyten i Statsoper Unter den Linden. Vi kjører buss til og fra operaen.
Forestillingen starter kl. 19.00 og varer i cirka tre timer inkludert pause. Det over 275 år
gamle ærverdige operahuset har vært stengt for oppussing siden 2010, men åpnet igjen på
tampen av 2017. Her kan du lese mer om forestillingen.
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Dag 3

Berlin til Dresden, sightseeing i Dresden
Frokost, lunsj
Om morgenen forflytter vi oss fra Berlin til Dresden, en busstur på drøye 2,5 time. Etter
innsjekking på nytt hotell blir det felles lunsj før vi trimmer kaloriene av på sightseeing til
fots i denne vakre byen. Vi skal se nærmere på byen som har fått æresbevisningen Elbens
Firenze. Storartet arkitektur og omgivelser venter oss. Dresdens historiske sentrum er
staselig og imponerende, vi ser de praktfulle gjenreiste bygningsverkene Frauenkirche,
Zwinger slott, Taschenbergpalais, Brühlsche Terrasse og nyter den den gode stemningen i
Altstadt. Ettermiddag og kvelden er din til egne aktiviteter.

Dag 4

Utflukt til Meissen
Frokost, middag
Meissen ligger vakkert ved foten av Albrechtsburg, cirka 40 minutter å kjøre fra Dresden.
Her startet Johann Friedrich Böttger produksjonen av det senere så verdensberømte
Meissenerporselenet. Vi besøker fabrikken som var den første i Europa som klarte å
fremstille porselen. Vi må selvsagt se selve byen også, og du får litt tid til å rusle rundt på
egen hånd. Vi er tilbake i Dresden tidlig ettermiddag og spiser middag sammen på en lokal
restaurant om kvelden.

Dag 5

Omvisning i Semperoper og operaforestillingen "La Bohème"
Frokost
Grip dagen, den er din til å utforske Dresden på egen hånd. Er du eventyrlysten, anbefales
en tur over Elben til Neustadt. Ta turen fra Semperoperaen over Augustbrücke forbi
Sachserkongen August Den Sterke via alléen og gågaten Hauptstrasse til statuen av en
annen av Dresdens bysbarn – forfatteren Ernst Kästner, så er du ankommet til Neustadt.
Her unngikk mange av bygningene bombene i 1945,- i dag er det et populært kvartal med
mange cafeer og barer – herunder en historisk melkebar. Hvis du blir sliten, er det enkelt å
hoppe på en trikk tilbake. Hør med reiseleder for tips.
På ettermiddagen spaserer vi til Semperoperaen (750m) og får en omvisning der før
forestillingen La Bohème. Selve forestillingen starter kl. 19.00 og varer i 2 timer og 25
minutter inkludert pause. Her kan du lese mer om forestillingen.
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Dag 6

Båttur på Elben, hjemreise
Frokost, lunsj
Etter frokost og utsjekking, setter vi bagasjen til oppbevaring og går ut i Dresdens gater.
Oppholdet avsluttes med en fin båttur på Elben og lunsj, før vår sjåfør kjører oss til Berlin
Schönefeld flyplass (cirka 2 timer). Norwegian har avgang kl. 20.05 og beregnet ankomst
Oslo Lufthavn er kl 21.45.
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