Sporvogne i Berlin

Sporvognschauffør Gabriele Meuter har kørt linje 68 i 20 år.

Rige afholdt de Olympiske Lege i Berlin. Her
ved bredden opførte nazisterne faciliterer, så
75.000 tilskuere kunne følge konkurrencen i
roning. Fra deres pladser fulgte Adolf Hitler
og Hermann Göring opmærksomt med, da
startskuddet lød.
68eren passerer kort forbi en af tribunerne. Derefter forsvinder den ind i en skov.
På den lange strækning mellem træerne kan
sporvognschauffør Gabriele Meuter tale
uforstyrret.
»Nummer 68 her er langt roligere at køre
sammenlignet med andre linjer længere
inde i Berlin. Der er trafikken tættere, og
man skal være mere opmærksom,« siger hun
fra sædet mellem de mange farvestrålende
knapper og håndtag.
Hun har kørt 68eren hver dag de sidste 20
år.
»Det er dejligt at komme lidt ud af byen.
Jeg nyder især stykket her, hvor vandet ligger
på den ene side og skoven på den anden.«
Sporvognen har tilbagelagt 15 kilometer,
da den efter knapt en halv time ankommer
til endestationen i Alt-Schmöckwitz – et
fiskerleje, der ligger på en lille halvø.
Her kan man slutte udflugten med en
tysk klassiker som schnitzel, sauerkraut eller
currywurst, og bagefter snuppe en dukkert i
søen. Eller bare nyde udsigten til sejlskibene
ude på vandet, inden man hopper på 68eren
retur til centrum.

Berlins sporvognsnet er det tredjestørste
i verden efter Melbourne i Australien og
Sankt Petersborg i Rusland.
Det er 189 kilometer langt, har 377 stoppesteder og 22 linjer. 167 millioner passagerer kører med sporvognene om året.
Sporvognene kører udelukkende i den
østlige del af Berlin – med undtagelse to
linjer. De kører på korte strækninger, som
blev genåbnet efter Murens fald.

rejseinfo
Transport: Bl.a. AirBerlin, Norwegian, SAS,
Lufthansa, FinnAir og Brussel Airlines flyver
til Berlin til priser fra 500 kr. retur. Kører
man selv, sejler Scandlines fra Gedser til
Rostock fra 399 kr. per vej. Busselskabet
Eurolines kører til Berlin fra København fra
169 kr. per vej. Med dsb koster en enkeltbillet fra 349 kr.
Ophold: Byen huser alle slags hoteller i
alle prisklasser. Regn med fra 400 kr. for en
overnatning på et trestjernet hotel.
Hvordan: Linje 68 afgår fra Köpenick
S-Bahn-station. Tag den i retning mod
Alt-Schmöckwitz. En tur koster cirka 20 kr.
Billetten gælder i to timer og kan bruges i
alle typer offentlig transport i byen.
Info: visitberlin.de

SOMMERFERIE MED VIKTORS FARMOR

AFRIKA

KIRGISISTAN

ASIEN

BOTSWANA – KATTEDYRENES PARADIS
Vi overværer det tidløse ikoniske Afrika med Okavangodeltaet, åbne græsarealer og oldgamle skove. På mobilsafarien, heraf 6 dage i ”bushen”, oplever vi dyrelivet på nært
hold. Vores guider er født i området og blandt de bedste i
Afrika. Rejsen slutter i Zimbabwe Victoria Falls og bådtur på
Zambesi-floden. Max 18 deltagere.
12 dage • 27.900 kr • 9. til 20. juli • 8. til 19. oktober

KIRGISISTANS BJERGE OG NOMADER
Nomadernes verden er mytisk og sagnomspunden.
Vi besøger steder, hvor livet har ændret sig meget lidt.
Naturen er storslået. Højdepunkter er besøg hos en familie,
der træner ørne og falke, samt to nætter ved Son Kul søen
i 3000 meters højde. Det kirgisiske køkken er rustikt og en
oplevelse i sig selv. Max 18 deltagere. 12 dage • helpension
13.900 kr • Afrejse 15. juni • 1. juli • 24. juli • 19. august

SUMATRA RUNDREJSE
Maleriske landskaber på verdens 5. største ø. Vi besøger
etniske stammer i langhuse med saddelformede tage.
Et højdepunkt er to dage på en perle af en ø i Sydøstasiens
største sø. Et andet er udsigten en tidlig morgen på toppen
af Sibayak vulkanen. I den tætte jungle besøger vi et ”hjem”
for forældreløse orangutanger. Max 20 deltagere.
16 dage • helpension • 22.800 kr • 15. til 30. juli

NAMIBIA
Storslået naturrejse. Vi er på heldagssafari i Etosha nationalpark, vi oplever Fish River Canyon og har picnic i 300 m høje
orange sandklitter. Skeleton Coast er et af de skønneste naturområder i det sydlige Afrika. Rejsen slutter med to dage i
Sydafrika med vinsmagning og verdens 6. største vandfald.
Max 20 deltagere.
16 dage • 25.700 kr • 18. september til 3. oktober

TAJIKISTAN & KIRGISISTAN
En eventyrlig ekspedition i Løjtnant Ole Olufsens fodspor.
Han var på fantastiske ekspeditioner i disse egne i 1890erne. Vi krydser vi Pamir-bjergene og flere pas i over 3000
meters højde. Byen Osh har en farverig og eksotisk bazar,
og vi bor i jurter en nat hos nomader ved Son Kul søen.
Overnatning i gæstehuse og hos familier. Max 15 delt.
16 dage • helpension • fra 21.900 kr • Afrejse 15 til 30. juni • 6. til 21. juli

DET NORDLIGE VIETNAM
Eventyrligt krydstogt i Ha Long bugten med middag
og overnatning. Markeder med farverige minoriteter.
Vandreture til eksotiske landsbyer ved grænsen til Kina.
Sightseeing og tid til shopping i Hanoi. De historiske
monumenter ved Dien Bien Phu - og sejltur langs uberørte
skove og høje kalkstensbjerge. Max 20 deltagere.
12 dage • 13.400 kr • 7. til 18. juli • 8. til 19. september

Rundrejser med dansk rejseleder
Små grupper: Max 12 til 20 deltagere
86 22 71 81 · www.viktorsfarmor.dk
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