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Dienstag 25.April 

Först tog vi bilen till Eckerö och steg ombord på färjan. 
På färjan åt vi lite smått och gott och spelade lite kort. 
Vi tog bussen från Grisslehamn till Stockholms central- 
station. Sedan åkte vi expresståg till Arlanda. Vi gick 
igenom säkerhetskontrollerna och sedan gick vi 
ombord på planet. Planet var 20 minuter försenat. 
Resan tog en och en halv timme. Sen steg vi av planet 
och tog bussen till hotellet. Hotellet var väldigt fint och 
trevligt men också speciellt på sitt lilla vis. 

Vi stressade men var glada och nöjda då vi gick och sov.

Axel und Dana



Genau! Das 

macht Spaß

Danke dank!





Mittwoch 26.April 

Efter frukosten åkte vi buss till riksdagshuset och 
gick ett varv runt im Reichstagskupol. Från 
kupolen kan man se rakt ner i plenisalen. 
Speglarna i mitten av kupolen riktar solljuset 
utifrån ner i plenisalen.

Efter riksdagshuset gick vi till Brandenburger Tor 
och sedan till Mahnmal. Mahnmal är en 
minnesplats för de judar som dödades under 
Holocaust och det är meningen att det ska vara en 
sten för varje offer.

Wille und Astrid



Der Leierkastenmann



Holocaust-Mahnmal



JAWOHL!
Berliner Dom, byggdes 1906 men blev förstört II WW. Största 
kyrkan i hela Berlin. Där finns 94 kungargravar. GENAU!

East Side Gallery, nicht ein Gallery, schade! Det som blivit kvar 
av muren, som sedan konstnärer från hela världen målat på.

Sedan kollade vi på ett sorts museum om II WW och själva 
muren. 





Checkpoint 
Charlie

På kvällen tog vi oss till Checkpoint Charlie 
som var en tidigare gränsövergång mellan 
öst och väst Berlin. Där fick vi bland annat 
fakestämplar i våra pass av "gränsvakten".



Donnerstag 27.April 
På torsdag morgon åkte vi med buss till  
Kurfürstendamm för att se på Gedächtniskirche  
och för att shoppa lite. 

Efter det missade vi tåget till Sachsenhausen och  
blev en halvtimme sena. 

Vi hade en guide som visade oss runt och  
berättade fakta. Först tittade vi på en karta över  
Sachsenhausen.

Vi tittade på gamla SS-kvarter, vi gick in i vakttornet för att få en 
överblick. Sedan gick vi in i själva koncentrationslägret och till den 
platsen där de döda fångarna blev kremerade.

Sedan for vi upp på "Fernsehturm" och blickade ut på Berlin

Blanca und Tristan









Freitag 28.April 
Emilia und Agnes

Vi skulle ha börjat dagen med att äta frukost på hotellet, men 
personalen som skulle ha haft hand om den var sjuk. Därför gick vi 

istället till ett kafé, Zeit für Brot och åt frukost där. 
Es schmeckte sehr gut!



Efter frukosten åkte vi på Opernworkshop, i samband 
med kvällens operaföreställning. Vi åt Mittagessen på 
Rocco och på vägen hem så gick vi via Charlottenburg 

Schloss, ett slott som byggdes under barocktiden. Efter 
det så åkte till hotellet och gjorde oss i ordning för operan 

som vi skulle gå på kvällen. Operan hette Figaros 
Hochzeit baserat på en roman. I operan var det väldigt 

mycket kärleks drama, den var 4 timmar lång. På vägen 
hem efter operan gick vi via Subway och åt smörgåsar.  

Figaros Hochzeit 







Lära sig att hälsa artig på varandraUppsjungningen





Samstag 29.April 

Vi steg upp och åt frukost kl 8:00

Sedan åkte vi till Alexanderplatz, där gick vi runt 
och handlade i 1,5h

Vi åkte med tunnelbana,  
tåg och buss ut till Tropical  
Islands kl 11  

Sedan var vi på Tropical Islands till kl 18.

Adam und Alfred



Tropical Islands
Det är en gammal byggnad där 

man förr tillverkade zeppelinare. 
2004 byggdes hallen om till 

Tropical Islands  
Inomhustemperaturen är 32°C 

Landskapet är byggt som tropiska 
öar med "regnskog", butiker och 

möjlighet till övernattning. 
Den södra sidan har fönster som 
släpper in solljus och det finns 

stränder, pooler och rutschkanor





Sonntag 30.April 
Klockan 6:20 lämnade vi 
hotellet där vi hade bott den 
senaste veckan. Vi åkte med 
U-Bahn men när vi väntade 
på tåget fick Karsten det 
sorgliga beskedet på sin 
telefon, flyget hem hade blivit 
inställt.

Jonathan

Bild på Karsten som sörjer det 
inställda flyget ---->



Kampen hem 
fortsätter

Flyget hade blivit inställt alla 
var trötta... framtiden var 
inte ljus. Men vi fortsatte 
vidare i detta mörker till 
flygplatsen i Tegel för att 

hitta oss ett nytt flyg hem. 
På flygplatsen fick vi ett nytt 

flyg till Stockholm som 
mellanlandade i Göteborg. Vi 

blev tvungna att vänta på 
flygplatsen i Göteborg i ett 

par timmar.

Karsten och UMS som 
intensivt letar efter ett 

flygplan.





Efter att ha väntat i ett par timmar fortsatte vår 
färd och vi gick på ett flyg mot Sveriges 
huvudstad, Stockholm. 

När vi kom till Stockholm väntade vi i en timme 
på bussen till Grisslehamn. 

Sedan kom vi till båten som inte sjönk och nästan 
alla levde lyckliga i alla sina dagar. Slut!


