
Berlin 2014 

10’eren 



Afgang 9/3-14  

• Seneste mødetidspunkt er et kvarter før afrejse  

• Kl. 07.30 afgang mod Berlin 

• Løbende stop på turen derned, bl.a ved en grænsekiosk 

• Vent med de stooore indkøb til hjemturen 

• Der er strømforsyning i bussen og mulighed for at se film  

 



Ankomst 9/3-14 

• Ankomst/indkvartering ca. kl 18 
Hotel Bongard 

Holzhauser Straße 180, Reinickendorf, 13509 Berlin 

 

 

 

 

• Internet koster 5 euro pr. døgn 

• Efter indkvartering går vi fælles ud og spiser 



Det delte Berlin 



Mandag d. 10/3-14 – Sachsenhausen 
og vestlig rigdom 

• Morgenmad kl. 08.00 

• Udlevering af madpenge senest kl. 08.15 

• Afgang til arbejdslejren ”Sachsenhausen” 

 



Sachsenhausen (2. verdenskrig) 

• Sachsenhausen ligger 35 kilometer nord for 
Berlin og blev bygget i sommeren 1936.  

• Det var den første lejr efter Reichsführer SS 
Heinrich Himmler blev udnævnt til chef for 
Gestapo i 1936.  

• Mere end 200.000 mennesker blev holdt 
fanget i Sachsenhausen mellem 1936 og 1945. 

• Vi går rundt i arbejdslejren klassevis. 



Mandag d. 10/3-14- vestlig rigdom 

• Efter besøget i Sachsenhausen tager vi tilbage til Berlin centrum, nærmere 
Kurfürstendamm 

• Kurfürstendamm er Vestberlins store handelsgade (længde: 3,5 km) 

• Alternative besøg: KaDeWe (Kaufhaus Des Westen) Gedächnits-Kirche 
(pudderdåsen og læbestiften) 

• Vi tager tilbage til Bongard, hvorefter i selv står for aftensmad og fri leg  

 



Tirsdag d. 11/3-14 – japaner for en dag 
og Hohenshcönhausen   

• Morgenmad kl 08.00 

• Udlevering af madpenge senest kl 08.15 

• ”Japansk turisttur” fra Siegessäule til Alexanderplatz 

• Turistturen foregår i bussen og klassevis 

• Vi vil undervejs se: Reichstag, Brandenburger Tor, Holocaust-mindesmærket,  Unter 
den Linden, Fjernsynstårnet og Alexanderplatz 

 



Hohenschönhausen 

• Vi skal besøge de tidligere STASI-fængslet, der ligger i det gamle Østberlin 

• Fængslet blev primært brugt til politiske fanger, der i Øst forbrød sig med 
censurloven. 

• Fængslet er det første sted, hvor man benyttede sig af psykiske 
torturmidler til afpresning af fanger 

• Der er tidligere fanger, der er guider i fængslet. 

• Efter besøget tager vi tilbage til Bongard, hvor i selv står for aftensmad og 
fri leg. 



Onsdag d. 12/3-14- Muren og kulturen   

• Morgenmad kl 08.00 

• Udlevering af madpenge senest kl. 08.15 

• Besøg til East-side-Gallery – 1.3 km bevaret 
Berlinmur 

 

 



Onsdag d. 12/3-14 

• Efter besøget ved East-side-gallery bliver vi i 
bydelen Friedrichshain-Kreuzberg 

• Bydelen er sammensat mellem øst og vest og 
et kulturelt knudepunkt i Berlin 

• Her vil bl.a være mulighed for at se street-art, 
gadegøglere, besøge skateboardpladser mv. 

• Efterfølgende tager vi tilbage til Bongard og 
laver fælles spisning, som en afslutning på 
turen. 



Torsdag d. 13/3-14 – HJEEEM! 

• Morgenmad kl. 08.00 

• Tjek-ud og afgang mod 10’eren. 

• Vi stopper ved en grænsekiosk og giver 
mulighed for at handle (max 3 kasser 
sodavand pr. person) 

• Forventet hjemkomst 10’eren: ca. kl. 19.30 

• HUSK I HAR FRI FREDAG 



Til jeres forældre:  

• I kan fra i eftermiddag klikke ind på 
hjemmesiden www.hovde.dk 

• Jeres forældre får en SMS med adressen. 

http://www.hovde.dk/

