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Konstresa till Berlin med Thomas Kjellgren  

10 - 13 september 2020 

 

PROGRAM 

Torsdag 10 september 
Vi lämnar Kristianstad och Österlen med fin turistbuss under tidig morgon. Möjlighet finns att påbörja resan i 

Helsingborg, Lund och Malmö. Vi tar färjan från Gedser klockan 11.15. Sjöresan tar knappt två timmar och ombord 

serveras vi den goda lunchbuffén inkl. dryck. Under sena eftermiddagen rullar vår buss in i den alltid lika 

fascinerande och konstant föränderliga tyska huvudstaden. Här andas man spännande historia i varje gathörn 

och alla de riktigt stora sevärdheterna står på parad. Få städer har som Berlin funnits i centrum av olika skeenden 

i Europas nutidshistoria. Incheckning på utmärkta Leonardo Hotel Mitte, 4**** intill Berliner Ensemble.  

Strax därefter samlas vi för en trevlig välkomstmiddag. Sammlung Boros har kvällsöppet för bara oss och här 

väljer vi att avsluta dagen. Byggnaden var skyddsbunker under andra världskriget. 

     

Sedan har dess öden skiftat, från lager för importfrukt under DDR-tiden till technoklubb för rejvpartyn efter Die 

Wende. Under det tidiga 2000-talet köptes byggnaden av affärs-mannen Christian Boros och hans hustru Karen 

Lohmann. Paret är stora konstsamlare och de sökte en utställningsyta för sin samling av samtidskonst, där 

mycket är utrymmeskrävande.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Paret Boros penthouse ligger ovanpå den gamla krigsbunkern. Idag får vi en guidad visning i ett förbluffande 

privat projekt, där paret Boros konstsamling presenteras på ett annorlunda vis än i ett traditionellt museum eller 

i en konsthall. Ett fascinerande besök! 

Fredag 11 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi inleder dagen med mer samtidskonst och Sammlung Hoffmann. Makarna Erika och 

Rolf Hoffmann köpte 1994 en tom före detta fabrik i stadsdelen Mitte och började renovera. De två började arbeta 

tillsammans under sextiotalet med besök på de tidiga Documenta-utställningarna i Kassel och Rhenlandets olika 

konstmuseer. Målet var att 30 år senare kunna visa upp så många konstverk som möjligt och med tiden dela 

upplevelsen med alltfler besökare. Sedan makens död 2001 fortsätter Erika Hoffmann arbetet med 

utställningarna. Runt lunch ges vi tid på egen hand i det närliggande området Hackescher Markt. Här finns trevliga 

gallerier och butiker, roliga matställen och fina historiska miljöer att upptäcka. 

För eftermiddagen har vi många olika besök i stadsdelen Mitte med omnejd att välja på, allt inom gångavstånd. 

Just nu i september pågår Berlinbiennalen, den näst största återkommande samtidskonstutställningen i Tyskland, 

efter Documenta. Man har sina utställningar utspridda i olika lokaler i Berlin, med organisatoriskt centrum vid 

Kunst-Werke Berlin, KW Institute for Contemporary Art. Ett mer detaljerat program kommer arrangörerna att 

presentera närmare vår avresa. Alternativt tar vi den korta promenaden till spännande Humboldt Forum och 

Berliner Schloss och tar en avrundande titt. Det är spännande med den nya arkitekturen och inte minst projektet 

bakom att ”återställa” stadsdelen Mitte. En tredje möjlighet är alla de fina museerna på Museumsinsel.  

På kvällen erbjuds musikbiljett mot tillägg på exempelvis Staatsoper Unter den Linden eller Komische Oper eller 

en konsert med Berlins filharmoniker.  

        

Lördag 12 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi inleder med en åktur genom Interbau-området och lär oss mer om Bauhaus 100-

årsjubileum som under 2019 firades stort i Dessau, Weimar och Berlin. Vi kommer så fram till Martin Gropius Bau, 

där Bauhaus-konsten/konsthantverket varit utställt tidigare. Veckorna före vårt besök öppnar en ny utställning 

med den japanska konstnärinnan Kusama, vars konst några kanske såg på Louisiana.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Eftermiddagen ligger öppen för konstupplevelser på egen hand i alltid lika härliga Berlin. Vår konstciceron Thomas 

Kjellgren delar generöst med sig av sina tips. Den som vill kan gå till närbelägna Lindenstrasse som är en trevlig 

gallerigata. Här finns Berlinische Galerie och mycket annat. Från Martin Gropius Bau är det gångavstånd till 

Gemäldegalerie också, för den som vill se mer klassisk konst. Hamburger Bahnhof har ofta något spännande. Det 

omgjorda bryggeriet Kindl är ett annat tips liksom Scharf – Gerstenberg, Berggruen och Käthe Kollwitzmuseet. På 

kvällen erbjuder vi en välsmakande avskedsmiddag på trevligt ställe (tillägg ca 700:- inkl. öl/vin, vatten och 

kaffe/te). 

       

Söndag 13 september 
Frukostbuffé på hotellet. På vägen ut ur Berlin passar vi på att se lite nya byggnader exempelvis The Cube Berlin 

av danska arkitektfirman 3 x N med mera. Det blir rast längs vägen för kaffe och sträck på benen. Färden ger 

Thomas gott om tid att sammanfatta det vi upplevt under våra konstdagar tillsammans, 

Vi lämnar tyska Rostock med 15.30-färjan, där vi återigen har en god buffé uppdukad för oss.  Drycker ingår.  

Vi beräknas vara tillbaka i Malmö strax efter 19.00 och Kristianstadtrakten vid 21-tiden. Vänligen ange önskemål 

om påstigningsort i samband med bokning!  
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Resmål: Konstresa till Berlin med Thomas Kjellgren 

Datum: 10 - 13 september 2020 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: Berlin: Leonardo Mitte Hotel, 4***. Centralt beläget intill Berliner Ensemble på gångavstånd 

från Friedrichstrasse, Unter den Linden och Brandenburger Tor. Det tar ca 5 minuter att gå 

till Sammlung Boros och ca 15 minuter att gå till Staatsoper och Museumsinsel. Snyggt hotell. 

Fin frukostbuffé. www.leonardo-hotels.de/leonardo-hotel-berlin-mitte  

Rumsfördelning: 15 dubbelrum (twin med separata sängar) + ca 10 enkelrum.   

Pris: SEK 6 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 40 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter inkl. vägskatter 

Öresundsbron t/r 

Färja Gedser-Rostock t/r 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 

Guidad rundtur i Berlin på väg till och från våra besöksmål 

Besök och entréer enligt följande: 

Sammlung Boros www.sammlung-boros.de  

Sammlung Hoffmann www.sammlung-hoffmann.de  

Martin-Gropius-Bau med aktuell utställning: Yayoi Kusama 

www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_299677.html 

Berliner Schloss/Humboldt Forum eller Kunst-Werke Berlin eller annan aktuell utställning 

https://humboldtforum.org/de/inhalte/hf  

3 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Måltidsbuffé på Scandlines färja dag 1 och 4 

Välkomstmiddag dag 1 

Medverkan av konstciceron Thomas Kjellgren under hela resan 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms 

Frivilliga tillägg: Enkelrum: 1 500:- (3 nätter) 

Föreställning på Berlin Staatsoper eller Komische Oper Berlin (ca 900-1 000:-) 

(Programmet presenteras i april -20) 

Frivillig avskedsmiddag på trevlig restaurang inkl. vin el. öl samt bordsvatten/kaffe/te: 700:- 

Solid avbeställningsskydd: 285:- (resebelopp 6 001-9 000:-)  

 

Villkor: 

 

 

 

Kontakt:  

 

 

Sista anmälan: 

 

Priset är beräknat på 40 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR). Vi förbehåller 

oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll t ex 

valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller. BK Travel Solutions har 

ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

 

BK Travel Solutions Telefon 040-60 60 220  (månd-fred 09-16) 

Mail: info@bktravelsolutions.se 

 

15 maj 2020 
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