Alle RBR medlemmer på

STUDIETUR
til

BERLIN
17. september – 20. september 2015
RBR har gleden av å invitere dere til enda en av Europas store og betydningsfulle kulturhovedsteder, og denne gangen kan vi også glede
dere med at vi ikke har valgt den første flyavgangen.
Avreise fra Stavanger kl. 10:00 på torsdag 17. september og vi er tilbake i Stavanger på søndag 20. september kl. 18:05.
Vi har med oss vår kjære Trond Borgen som faglig leder og guide på
denne turen, - og han har laget et spennende program.
Berlin Art Week gjennomføres den samme uke som vi er i Berlin, - og
vi skal selvfølgelig benytte oss av noen av disse arrangementene, men foreløpig er ikke programmet for Berlin Art Week lagt ut, - så dette kommer vi tilbake til:
Deltageravgifter blir:
Deltager i dobbelt rom:
Enkelt rom tillegg:

kr. 8.200.kr. 600.-

RBR har også dette året sponset turen, slik at vi har fått på plass de
gunstige prisene, på denne turen som inkluderer felles måltider og
inngangspenger på alle museer vi skal besøke, - samt guiding.

RBR STUDIETUR 2015 TIL BERLIN
BERLIN er byen som lærte seg å leve i separasjon.
Det kapitalistiske Vest-Berlin og det kommunistiske
Øst-Berlin, men som smeltet sammen igjen.
Siden Berlinmuren’s fall i 1989 har det skjedd en
utrolig forandring i Berlin, og Brandenburger Tor –
symbolet for den delte byen – er i dag symbolet for
Tysklands hovedstad og gjenforeningen mellom
øst- og vest, der nytt møter gammelt.
Bydelene i det tidligere Øst-Berlin opplever en rivende utvikling og i området ved
Potsdamer Platz er det utviklet et nytt forretningssenter.
I byen finnes et mangfold av attraksjoner og severdigheter, kultur- og
underholdningstilbud. Berlin er Tysklands kulturhovedstad, og har flere operahus, og
utallige teatre og scener, museer og gallerier. Berliner Festspiele og Berliner
Festwochen er bare noen av de store arrangementene som trekker besøkende fra
hele verden til byen. Berlin er også kjent for kneiper og restauranter – de finnes på
omtrent hvert hjørne!
Byen oser av liv, til ut i de små timer.

PROGRAM
Torsdag 17. september:
Kl. 08:30
Kl. 10:00
Kl. 11:35
Kl. 12:15

Frammøte på Sola Flyplass.
Avreise Sola, Stavanger med Norwegian rute, DY 1116..
Ankomst Berlin, Schönefeld flyplass.
Avreise fra flyplassen med buss.

Kl. 13:00

Felles lunsj

Kl. 14:00
Kl. 16:45

Vi besøker Die Brucke Museum
(Førstegenerasjon tyske ekspresjonister)
Vi sjekker inn på hotellet

Kl. 19:00

Felles middag i gå avstand fra hotellet

HOTELL
SYLTER HOF BERLIN
Kurfürstenstr. 114 - 116
10787 Berlin
Klassisfiserng: 3*** 1/2
http://www.sylterhof-berlin.de/default.aspx?lang=en
Hotellet har en bra beliggenhet i sentrum av tidligere
Vest-Berlin. Ikke langt fra det kjente varehuset Ka-De-We.
Hotellet har 174 velutstyrte rom, telefon, Wi-Fi (mot gebyr),
TV med betalingskanaler, radio og minibar.
Hotellet har også 10 moderne møtelokaler med dagslys.
Videre finnes det restaurant, kaffebar og bar/lounge.

Fredag 18. september:
Kl. 07:00
Kl. 09:00

Kl. 13:00

Frokost åpner
Vi spaserer sammen til første museum,
og ser på historiske steder underveis
Museumsinsel:
10:00
Neues Museum (Egyptiske kunstskatter)
Alternativt: Altes Museum (antikkens kunstskatter)
11:30
Bode Museum
(Skulpturer fra middelalder og renessanse)
Vi går til Hamburger Bahnhof

Kl. 14:00

Felles lunsj

Kl. 15:00

Hamburger Bahnhof
(Modernistisk kunst og samtidskunst)
Tid til fri disposisjon

Kl. 10:00

Kl. 16:30
Fredag kveld

Denne kvelden kan man velge å gå på konsert, se en konsert,
etc. Den enkelte organiserer selv middag, etc. denne kvelden.

Lørdag 19. september:
Kl. 07:00
Kl. 09:00
Kl. 10:00

Frokost åpner
Vi spaserer sammen til første museum,
og studerer arkitektur på veien
Gemeldegalerie (malerkunst fra middelalderen til 1900)

Kl. 11:00
Kl. 12:15

Vi reiser sammen til Sammlung Berggruen
Sammlung Berggruen
(liten kresen samling med Cezanne, Matisse, Klee, Picasso, etc.)

Kl. 13:15

Felles lunsj

Kl. 15:00

Berlin Art Week (program kommer)

Kl. 16:30

Tid til fri disposisjon

Kl. 19:00

Felles middag i gå avstand fra hotellet

Søndag 20. september:
Kl. 07:00

Frokost åpner

Kl. 10:00

Eventuelt Berlin Art Week på egen hand

Kl. 11:45

Bussavgang til Flyplassen

TRANSPORT MELLOM FLYPLASSEN OG HOTELL
SAS flyr til flyplassen Tegel, som ligger ca 8 km nordvest for sentrum av Berlin.
Norwegian flyr til flyplassen Schönefeld, som ligger ca. 20 km fra sentrum av Berlin.
Kjøretiden er ca. 40-50 minutter, men er avhengig av trafikken.
Transfer med 36-seter buss
Kl. 14.15

Avreise Berlin, Schönefeld med Norwegian rute, DY 1105.

Kl. 15.55
Kl. 17.15

Ankomst Oslo Lufthavn.
- Flybytte
Avreise Oslo Lufthavn med DY 540.

Kl. 18.05

Ankomst Sola, Stavanger.

RBR STUDIETUR TIL BERLIN MED GUIDING AV TROND BORGEN,
INKL. FELLES MÅLTIDER, FLY, HOTELL, INNGANGSPENGER, ETC.
Koster:
Kr. 8.200.- pr. deltager i dobbeltrom
Kr. 8.800.- pr. deltager i enkeltrom

Bindende påmelding.
Se også våre avmeldingsregler.

NB:

Det kan bli endringer i programmet.

