
Om resan till  Berlin  

Måndag 2 juni 

Samling 05:45 vid skolans entré. Vi kommer senast att åka klockan 6.00. 

Vi kommer att åka Gedser-Rostock som tar 2 h. Båten kommer att gå kl. 9.15. På båten finns det 
möjlighet att handla mat. 

Väl framme i Tyskland så har vi ca 3 h i buss innan vi är framme i Berlin. 

Vi kommer börja med en stadsrundtur innan vi inkvarterar oss på Jugendgästehaus Central. 
Därefter blir det tid för var och en att ta ansvar för att få något i magen. Tänk på att det inte 
blir någon direkt möjlighet att handla mat förrän på kvällen. 

 

Tisdag 3 juni 

East Side Gallery 

Hochenschönhausen, Stasi-fängelse 

Stadsrundturen fortsätter, samt egen tid 

Sachsenhausen 

Egen tid för shopping och piffning 

Gemensam middag på kvällen 

 

Onsdag 4 juni 

Unterwelten, Civilbunkrar 

Bernauerstrasse 

Avfärd mot Rostock. 

Vi kommer att åka Gedser-Rostock som tar 2 h. Båten kommer att gå kl. 15.30. På båten finns 
det möjlighet att handla mat. 

Hemma ca 21.00 

Här kommer vi att bo: 

Jugendgästehaus Central 
Nikolsburger Str. 2 – 4 
D-10717 Berlin 
Tel. 030 8730188  

berlin@jugendgaestehaus-central.de, 
 
 www.jugendgaestehaus-central.de 
 

 

 

 



Följande tycker vi är bra att tänka på: 

• Sverige och Tyskland är visserligen båda med i EU, men det är ändå viktigt att ha ett 
pass med – det händer att man måste visa det. Sjukförsäkringskort är praktiskt om man 
skulle behöva söka läkarvård, så man inte behöver betala extra för sådant.  
 

• Lakan ingår. Handdukar ingår inte. Packa ner en egen duschhandduk! Vill man ha med sin 
egen kudde, får man själv bära på den! Annars räcker det med en necessär med vanliga 
hygienartiklar. Bekväma skor är viktigt!  
 

• Pengar växlade till euro till middagar på måndag och onsdag behövs, ca 350 kronor 
tillsammans. För övrigt är det frivilligt belopp som gäller, alla inträden och middagen på 
tisdagen ingår i det som är betalt. Det ingår även frukost och lunchpaket.  
 

• Matsäck till resan ner, om man inte vill handla på båten. Chips och annat som smular tas 
inte med som matsäck.  
 

• Energidrycker får inte medtagas eller förtäras på resan. Skulle detta ändå ske kommer 
vi att konfiskera dem.   
 

• Tänk på att ta med ev. mediciner och hemma-apotek. 
 

• Någon form av högtalare tas inte med på resan.  
 

• Tänk på att stänga av roamingen om ni tar med era mobiler, annars kan det bli en dyr 
resa. Tänk även på att det båda kostar att ringa och ta emot samtal i utlandet. 
 

• Resan är ingen semesterresa, det är en studieresa inom skolans ramar. Därför gäller 
naturligtvis sådana skolregler som att lyda tillsägelser och i allmänhet bete sig på ett 
respektfullt sätt, passa tider osv. Vi vill ha vakna, positiva och intresserade elever på 
våra studiebesök samt när det informeras/sker undervisning på bussen.  På 
vandrarhemmet är det inte bara vi som bor, så vi har självklart respekt vad gäller oväsen 
etc., och förväntar oss detsamma tillbaka. 
 

• Ni som är med på resan är komplediga dagen efter vi kommit hem – torsdagen den 5 juni.  
 

OM tid och möjlighet finns kommer vi att på bloggen www.hogasten8.wordpress.com skriva och 
dokumentera under resan om våra förehavanden i Berlin.  

Vi ser fram emot en trevlig tur där vi skapar många nya minnen tillsammans 

Arbetslag år 9 

	  


