
1

Denna resa tar oss med till 6 
kontinentmetropoler, som har det 
gemensamt att dom alla ligger vid 
ett vattendrag, en del vid min-
dre, som Berlins Spree, andra vid 
större som Budapest vid Donau. 
Metropolerna står, var och en 
för sig,  för otroligt mycket kultur 
och skönhet. Vi börjar i historiskt 
intressanta Berlin, som alltid har 
något nytt att visa upp, och reser 
via vackra Dresden, alltid lika po-
pulära Prag, fascinerande Buda-
pest, musikens Wien och avslutar 
i hamnstaden Hamburg, och får 
se och uppleva mycken fröjd för 
ögat, såväl som för gommen. Vi 
kommer att åka med bekväma 
tåg och resa som lokalbefolk-
ningen, det vill säga använda 
i största utsträckning effektiva 
kollektivtransporter såsom métro, 
pendeltåg med mera. Glöm inte 
ta med bra skor för det är per fots 
man ser mest och bäst. Hjärtligt 
välkomna! 

Tågresa: Berlin – Budapest
Dag 1: Avresa från Sverige
Efter anslutning från olika delar av 
Sverige samlas vi på Malmö Central för 
att gå ombord på Snälltåget som avgår 
kl. 17.00. Snälltåget har i sina tåg inga 
sovvagnar utan endast liggvagnar men 
det är enda sträckan vi reser på natten 
under denna resa. 

Dag 2: Berlin
Vi ankommer till gigantiska Berlin 
Hauptbahnhof 06.45 och från sta-
tionsplanen har vi utsikt över UD och 
riksdagshuset. Efter att ha lämnat 
bagaget på hotellet, gör vi en halvdags 
sightseeing med U-Bahn. Berlins kol-
lektivtrafik anses av många vara värl-
dens bästa, och under DDR-tiden var 
den uppdelad i två separata system. Vi 
beser bland annat det tidigare Östber-
lins centrum Alexanderplatz med sitt 
TV-torn och röda rådhus, paradgatan 
Unter den Linden med sina palats, 
operor och universitet, Berlins åter-
uppbyggda slott,  som ligger där DDR:s 
parlament en gång låg, mittemot den 
imponerande Domen, och kommer 
så småningom fram till Den okände 

soldatens grav. Vi beser Brandenburger 
Tor, med sin kvadrigastaty i koppar, 
riktad mot Berlins slott. Vi åker sedan 
till västs centrum Kurfürstendamm 
med Gedächniskirche, och KaDeWe, 
Kaufhaus des Westens med sin enastå-
ende matavdelning. Vi besöker också 
Potsdamer Platz med dess skyskrapor, 
samt den gamla gränsövergången 
Checkpoint Charlie. Eftermiddagen fri 
tid att på egen hand utforska Berlin, 
Tysklands huvudstad. Här finns otroligt 
många muséer, och bland de mer udda 
kan nämnas Computerspielmuseum. 
Ett annat tips är att besöka stadsdelen 
Moabit med hipp gatumat och hant-
verksbryggerier, speciellt runt Arminius 
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Markthalle. Här ligger även Poststa-
dium där Norge slog Tyskland under OS 
1936. Välkomstmiddag. Övernattning i 
Berlin (Middag)

Dag 3. Berlin – Dresden 09:16 – 11:07
Efter frukost tar vi tåget till Sachsens 
näst största stad, Dresden, vid floden 
Elbe, som även rinner igenom  Ham-
burg, innan den mynnar i Nordsjön 
vid Cuxhaven. Dresden är ett verkligt 
kulturcentrum, och numera glänser 
byggnaderna som i fornstora dagar, 
efter att ha varit i mycket dåligt skick 
under DDR-tiden. Här finns bland annat 
Frauenkirche, Semperoperan, Hof-
kirche, Zwinger och Residenzschloss. 
Bland muséer kan nämnas Militärhis-
toriska muséet, som skildrar 4 epoker, 
Dresden Transport Museum, som är 
DDR:s gamla trafikmuseum. Övernatt-
ning i Dresden. (Frukost)

Dag 4. Dresden – Prag 09:10 – 11:36
Vi fortsätter söderut längs floden Elbe, 
som på tjeckiska heter Labe, så de stä-
der som heter något på Nad Labem lig-
ger alltså vid Elbe. Elbe förenar sig med 
Moldau som är den flod som rinner 
igenom Prag. I Prag gör vi en halvdags 
sightseeingtur där vi besöker Vaclav-
platsen, Staromestske namesti som är 
Rådhusplatsen med sitt berömda solur, 

Karlsbron som tar oss över till den 
vackra stadsdelen på andra sidan Mol-
dau. Vi använder Prags mycket effektiva 
Metro- och spårvägsnät. Övernattning i 
Prag. (Frukost)

Dag 5. Prag
Hela dagen fri tid att njuta av Prag, 
Tjeckiens huvudstad. Några tips är att 
ta bergbanan på andra sidan floden 
Moldau, och vandra till slottet. En 
promenad med underbar utsikt över 
Prag. Prag är en billig stad att äta och 

dricka i och det finns även möjlighet 
att besöka ett bryggeri. Övernattning i 
Prag. (Frukost)

Dag 6. Prag – Budapest 07:44 – 14:20 
alt. 09:44 – 16:20
Vi reser med ett bekvämt internatio-
nellt tåg mellan dessa två huvudstäder, 
och vi passerar en tredje, nämligen 
Slovakiens huvudstad Bratislava. Efter 
att ha checkat in på hotellet, är det fri 
tid att utforska Ungerns huvudstad. 
Övernattning i Budapest. (Frukost)

Dag 7.Budapest
Efter frukost gör vi en gemensam tur 
till Fiskarbastionen, där vi får beundra 
utsikten över Pest och den enorma 
parlamentsbyggnaden. Sedan är resten 
av dagen fri tid att njuta av Budapest. 
Förslag på aktiviteter är att gå och 
bada i ett termalbad, såsom klassiska 
Szechenyibadet eller kända Hotel 
Gellert, att beundra utsikten från Gel-
lert Hill. Lite utanför Budapest ligger 
Memento Park, med en samling av 
gigantiska statyer från kommunisttiden. 
Eller varför inte göra en dagsutflykt till 
mysiga Szentendre, eller Esztergom 
med sin mäktiga kupolkyrka, eller till 
och med Balatonsjön. Ett kvarter som 
är känt för sina barer och restauranger 
är Josephvaros och då speciellt runt 
Mikszáth Kalman Ter. Övernattning i 
Budapest. (Frukost)

Dag 8. Budapest – Wien 08:40 – 11:21 
alt. 09:40 – 12:21
Vi reser till Wien, Österrikes omsjungna 
huvudstad, och ankommer till stadens 
nybyggda Hauptbahnhof. Vi lämnar 
bagaget vid hotellet, och därefter beger 



3

AVRESA HEMKOMST AVRESEORT PRIS ENKELRUM EXTRA

2020-08-29 2020-09-07 Hela Sverige. Från Norrland tillägg för nattåg. 15 500 kr 2 800 kr

Priserna är baserade på kostnader och valutakurser 2020-02-19. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för om-
kastningar i programmet.

Allt detta ingår i priset:
Tåganslutning från Sverige till Malmö/Köpenhamn t/r
Tågresa med platsbiljett i liggvagn Malmö - Berlin
Tågresor med platsbiljetter enligt bifogat program.
Stadsrundturer enligt program i Berlin, Dresden, Prag, Buda-
pest och  Wien.  . 
Del i dubbelrum i Berlin/Dresden/Wien/Hamburg: 1 natt
Del i dubbelrum i Prag/Budapest 2 nätter 
Frukost varje morgon
Välkomstmiddag i Berlin
Avskedsmiddag i Hamburg
Svensktalande reseledare

Kan beställas mot tillägg:
Enkelrum 2 800  kr
Reseförsäkring 385   kr
Avbeställningsskydd 6 % av resans pris

I priset ingår inte: 
Måltidsdrycker

Bokning:
Tel: 031 - 14 77 33  E-post: bokning@phoenixtravel.se
www.phoenixtravel.se/nordea

Phoenix Travel, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg, 031-14 77 33, info@phoenixtravel.se, www.phoenixtravel.se

vi oss ut och besöker stadens centrala 
delar med  Stephansdomen, Hofburg, 
med mera. Två kvarter som är kända 
för sina vinstugor är Grinzing och Döb-
ling. Övernattning i Wien (Frukost)

Dag 9. Wien – Hamburg 09:15 – 17:53
I dag blir det en riktig långresa via 
Passau - Regensburg till Nürnberg där 
vi får byta för att åka vidare via Kassel 
-Hannover till Hamburg. Avskedsmid-
dag Övernattning i Hamburg.(Frukost, 

middag)

Dag 10. Hamburg – Sverige 08:53 – 
13:33 (Köpenhamn)
Vi åker via Lilla och Stora Bält till Kö-
penhamn, varifrån var och en fortsätter 
hem till sin hemort.(Frukost)


