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I modsætning til i Vestberlin, som i 1967 
lukkede og slukkede for sporvognstra-
fikken, har magthaverne i det tidligere 
Østberlin ikke nedlagt sporvognene. 

Derfor har indbyggerne i denne del af 
byen stadig glæde af den elegante form for 
offentlig transport. I den historiske bydel 
Köpenick mødes et væld af linjer, som man 
skal være lokal for at kunne holde rede i. De 
solgule vogne begiver sig ind i brostensbe-
lagte gyder, hviner i svingene og forsvinder 
mod ukendte destinationer. En af dem har 
nummer 68. Den er for nylig blevet kåret til 
en af verdens ti smukkeste sporvognslinjer af 
magasinet National Geographic. 

Blot få minutter efter indstigning på 
Köpenick S-Bahn-station smyger 68eren sig 

over floden Spree og ind i hjertet af Köpe-
nicks gamle bykerne. Strategisk smart place-
ret hvor floden deler sig, lå her oprindeligt en 
middelalderfæstning. Nu flankerer 1800-tals 
ejendomme de smalle stræder. 

Sporvognen knager og giver sig i en skarp 
kurve. Med god udsigt fra GT6Nerens kom-
fortable sæder fortsætter turen forbi kurfyrst 
Friedrich den Tredjes barokslot, hen over 
endnu en bro og ned ad Grünauer Straße 
langs bifloden Dahme. 

Sporene buer ind på glemte alleer, fører 
forbi forladte DDR-fabrikker. 

For hvert stoppested er det som om, de 
leder længere og længere bagud i Tysklands 
tyvende århundrede. Var det lige en Wart-
burg eller Trabant, som kørte forbi?

Ude ved Regattastraße når sporvognen 
helt tilbage til 1936 – året, hvor det Tredje 

Med sporvogn gennem 

BerlIn
Storby. Linje 68 i Berlin er kåret som en af verdens 

smukkeste sporvognslinjer. Det er 15 km tur 
gennem Berlins østlige forstæder, forbi historiske 

monumenter og ud i naturen. 
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Den oplyste pris er en fra-pris pr. person, når 2 personer deler en indvendig kahyt.
Flybillet København – krydstogtsstart t/r samt transport, helpension, skatter, havneafgifter
samt all inclusive drikkepakke er inkluderet.

Krydstogt i Middelhavet Sommer 2014

Fly & Cruises – All Inclusive 7 nætter fra 4.500:-
Afrejse maj – november. Bestilles senest den 30. april. Den viste pris er med afrejse i november.

Sejl med Costa Cruises i det vestlige eller det østlige Middelhav.
Det er kultur, historie, sol, badning og god mad.

Middelhavet
2014

Gratis All
Inclusive

Costa Serena Costa Favolosa Costa Magica Costa Fascinosa

Østlige MiddelhavVestlige Middelhav

www.cruisemarket.dk • 3311 2410

Middelhavet
Skift den traditionelle sommerrejse ud med en ferie på havet. På et krydstogt får du

oceaner af oplevelser. Ikke mindst i de havne, byer og lande, som besøges på krydstogtet.
Ombord på skibet får du sol, pool, underholdning, aktiviteter, børneklubber, mad, høj service

og meget mere. Vågn op til et nyt rejsemål hver dag.

Oplevelser og varme på alle dæk

Cruise Market har fanstatiske tilbud
i Middelhavet Sejl i maj og juni til forårspriser

Se vores tilbud på cruisemarket.dk

Lige
nu!


