Brandenburg - Berlin & Potsdam
Højdepunkter i Brandenburg:
Fantastisk dyre- og fugleliv i Spreewalds naturreservat, som figurerer på UNESCO's verdensarvsliste
Sanssouci-slottet ved Potsdam
Levende Berlin med dens mange attraktioner som eksempelvis futuristiske Potsdamer Platz og
berømte Brandenburger Tor
Gotisk middelalderarkitektur i Brandenburg an der Havel
Vandsport på Templiner See ved Caputh
Blomsterbyen Werder på en lille ø i Havel
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Attraktioner
Berlin
Berlin er kendt for sine utallige kulturelle institutioner og alsidige natteliv. Takket
være en rigtig god metro er det nemt at komme rundt i byen.
Berlin har flere broer end Venedig og en voksende vandsportsturisme. Storbyen
rummer et utal af seværdigheder, så spørg på turistkontoret for yderligere
inspiration. Basepersonalet har muligvis også en guide til byen.
Besøg bl.a. Alexanderplatz, Check Point Charlie (den tidligere grænsepost) og
det tidligere Østberlin. Fjernsynstårnet har markeret byens centrum siden 1969.
Der findes et utal af måder at lære Berlin at kende på; til fods, med bus, i båd, på cykel eller sporvogn.
Næsten hvert distrikt har sin egen stil og charme.
Tillægning: der er 12 tilægningssteder i den indre by mellem Köpenick, Erkner og Spandau. På
tillægningssteder, som er markeret med et hvidt P på en blå baggrund, er det gratis at ligge i 24 timer – det
er god tid til sightseeing og shopping. Hold øje med symbolet med en gul bølge, som angiver praktisk
information såsom overnatningsmuligheder, gratis gæstepladser for flodbåde, toiletter eller eks.
restauranter, hvor hunde er velkomne. Basen vil give dig flere tips og informationer, før I sejler fra basen.

Potsdam
I løbet af de sidste 300 år er Potsdam gået fra at være en mindre garnisonsby til
en af Europas mest imponerende kongelige hovedstæder. Et flot eksempel
herpå er Potsdams arkitektoniske mesterværker, de 17 paladser, omgivet af
flotte haver. Sammen med den smukke Havel-vandvej har de bidraget til
Potsdam's status som verdenskulturarv.
Besøg Cecilienhof, hvor Churchill, Truman og Stalin mødtes for at diskutere
delingen af Tyskland efter 2. Verdenskrig ved Potsdamkonferencen juni-august
1945. I dag er slottet et monument, og man kan besøge konferencerummet og arbejdsværelserne.
Man kan tage med bus og sporvogn rundt til Potsdams kultursteder, parker og haver. Der arrangeres også
guidede byvandringer med forskellige temaer.
Gå ikke glip af Sanssouci-slottet, som var sommerresidens for Frederik den Store. Slottet anses for at være
Tysklands største bygningsværk i rokokostil.

Brandenburg an der Havel
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I byen, der har givet sit navn til hele regionen, kan du gå på opdagelse i en
utroligt smuk natur med floden Havel som knudepunkt. Byen er hjemsted for et
af Europas største vandsportsområder, hvor søen Beetzsee indbyder til mange
forskellige slags aktiviteter på vandet.
De mange søer og vandveje er også hjemsted for mange fuglearter, som vil
begejstre de naturglade. Her kan du se både storke, traner, ørne og et veritabelt
menageri af andre fugle- og dyrearter.
Brandenburg an der Havel har også en utrolig rig historie, der strækker sig tilbage til de første bosættelser
af slaviske stammer i området. I dag kan du se exceptionelle eksempler på gotisk murstensbyggeri i både
de mange kirker og byens fire vagttårne, der stadig står tilbage fra den gamle bymur fra middelalderen.

Werder
Smukt beliggende på en lille ø i floden Havel vil du på din flodbådsferie i
Brandenburg næsten uundgåeligt støde på Werder, som også kaldes
blomsterbyen. I sommerhalvåret finder der en lang række festivaler sted i byen,
hvor du kan nyde byens skønhed.
Werder er også et oplagt sted at gøre holdt for at smide linen ud og se, om du
kan hive en fisk i land. Her kan du fange arter som maller, ål og braser. Hvis du
hellere vil ud på landlige opdagelser, er vinavl det næststørste erhverv efter
fiskeri i Werder. Vinavlen kom til området med munke af cistercienserordenen, der kom til Brandenburg fra
Champagne-regionen i Frankrig og grundlagde et abbedi i 1180.

Oranienburg
Midt i en skov nord for hovedstaden Berlin ligger den charmerende, historiske
by Oranienburg. Her skuer det imposante, hvide barokpalads over Havel-floden
og vidner om regionens storhedstid under kongeriget Preussen.
Byen hed oprindeligt Bötzow, men efter at greve Frederik Vilhelm giftede sig
med Louise Henriette af Oranien-Nassau, byggede han et den første del af
paladset til sin nye kone. Paladset blev navngivet Schloss Oranienburg af
Louise Henriette, og kort efter tog hele byen navnet Oranienburg.
Hvis du vil forkæle sanserne og give yngre medlemmer af selskabet en god oplevelse, er det bestemt værd
at slentre en tur igennem det store havekompleks, der ligger i forlængelse af paladset. I kan fx gå på
opdagelse i de 16 ”haveværelser”, som er designet i hver sin unikke stil. Hvis der skal lidt mere gang i den,
kan I besøge det store legeområde, der også indeholder en samling af skøre havenisser.
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Caputh
Fra basen i Potsdam kan du sætte kursen tværs over Templiner See for at
ramme byen Caputh. Selv om navnet antyder noget andet, så er byen bestemt
ikke kedelig og kaput. Her er masser af muligheder for vandsportsaktiviteter på
søen, eller du kan tage en skøn vandretur i den idylliske natur omkring byen.
I byen finder du også flere interessante bygningsværker, der bestemt er et
besøg værd. Læg vejen forbi slottet med dets flotte haver designet af den
berømte landskabsarkitekt Peter-Joseph Lenné, som også har designet
haverne til Sanssouci-paladset i Potsdam.
Byen er også kendt for sin flotte kirke med et fritstående klokketårn og for at være hjemsted for Albert
Einsteins sommerhus. Den kendte videnskabsmand nåede at have huset i 4 år, inden han blev drevet på
flugt af nazisterne. Sommerhuset er det eneste tilbageværende af de ejendomme Einstein ejede, da han
forlod Tyskland.
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Om bådferie i Tyskland - Praktiske tips
Mecklenburg og Brandenburg er et stort natur- og fritidsområde med et rigt dyreliv af kronvildt og fuglevildt.
Her findes utallige cykel- og vandrerute, kanoer og sejlbåde. Smukke gamle kurbyer, herresæder og
ejendomme - som restaureres nænsomt i fordums klassiske stilarter. Helt særegent for Mecklenburg er
lange rækker af smukke fiskerhuse bygget i træ i vandkanten. Undertiden kan der her købes friskrøgede fisk.

De større søer
Søerne Plauer See og Müritz See skal krydses, hvor der er farvandsafmærkninger og under bestemte
forudsætninger. Eksempelvis skal der bæres redningsveste, og søerne må ikke krydses ved vindstyrker
over 4 Beaufort.
Før gennemsejlingen bør der indhentes en vind- og vejrudsigt. Ring til basen eller spørg slusevagten.

Havnepenge
Ønsker man at overnatte i én af de mange småhavne og marinaer ved byerne, koster det et gebyr ca. € 1,5
pr. bådmeter/længde for en overnatning. Havnene er i sæsonen tæt belagt, så kom ikke frem for sent.

Sluserne
Sluserne I området er automatiske, og de fleste betjent af en slusemester – andre skal betjenes af
besætningen. Sluserne er åben i dagtimerne – se yderligere informationer om sluserne More information on
the locks of the region (in German)

Indkøb
Supermarkeder og butikker i alle større byer har normalt åbent alle hverdage og er oftest lukket søndage.
Spørg for en sikkerheds skyld på basen ved ankomst.

Naturelskere
UNESCO har tildelt naturreservatet Spreewald i Brandenburg som et de fineste for naturelskere. Der gå
stier gennem skovene, vådområderne og engene og et rigt dyreliv stortrives her. Ligeså spændende er
Mürits National Park i Mecklenburg, hvor der er kilometervis af cykle- og vandrestier.

Vandsportsaktiviteter
Sølandskabet i Mecklenburg er en vandlegeplads med spredte ressorts og spabade. En vandsportsferie er
enormt populær. Man kan leje motorbåde for at stå på vandski, leje jetski og vindsurfe. I Brandenburg kan
man nyde vandsportsaktiviteter ved Werder,

Fiskeri
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“De 1000 søers land” er det rette navn for denne område – der er søer overalt – og fiskeri foregår isæt
omkring Muritz-søen. Udfordre dig selv med at fange sandart, aborre og karper i løbet af din bådferie her. I
søerne lever mere end 50 fiskearter! Der kræves et fiskekort og en licens for at fiske i Tyskland. Har med
som udlænding ikke en licens kan det købes på turistkontorene. Selve fiskekortet (vegetarfisk eller rovfisk)
som gælder for mere end 20 søer og floden Havel koster ca. 35,- € / uge / person.

Historie og kulturarv
Slottet ved Mirow og Rheinsberg og Sanssouci-slottet er enestående. I Neustrelitz kan man slappe af i de
offentlige parker og beundre den gotiske slotskirke og selvfølgelig kommer dertil dine historiske besøg til
monumenter, bygninger og museer i Berlin og Potsdam til din historiske oplevelser.

Familier og børn
Tilbring noget tid sammen med børnene i Museet og Aquariet i Müritz. I haven finder man et ”bihus” hvor
familien kan lære om biavl. Tag børnene med på en tur i Brandenburgs smukke Spreewald eller til Terrariet i
Jabel i Mecklenburg. Se evt. www.mueritz-fisch.de (kun på tysk)

Gastronomi
Der er et stort udvalg af alt fra den enkle caféservering til den fineste restaurant i behagelig afstand af
vandvejene. Heller vil man heller ikke have problemer med indkøb i velassorterede forretninger. Prøv røget
fisk, som er den helt store lokale specialiltet: karpe, ørred og ål og man kan købe dem i de mange små
røgerier, som drives af lokale fiskere og garanterer for den dagfriske kvalitet.
Anbefalede restauranter:
Zum Yachthafen i Fürstenberg (Tlf. +49 3309 360830)
Fischgaststätte zum Stolpsee i Wesenberg (Tlf. +49 33089 43038)
Der Seehof i Rheinsberg (Tlf. +49 033931 4030)
Borchard's Rookhus in Wesenberg (Tlf. +49 39832 500)
Der Müritzhof i Röbel (Tlf. + 49 39931-51265)
Hafenblick i Mildenberg (Tlf. +49 3307-310296)
Das kleine Meer i Waren (Tlf. +49 3991-6480)
Windfang i Waren (Tlf. +49 3991-668465)

Berlin
Byen, som for få år siden var Europas største byggeplads har nu kastet sine stillads (næsten) for at blive
forvandlet. Siden sommeren 1999 er Berlin Tysklands officielle hovedstad og byen kombinere det
ultramoderne med gamle etablerede bygninger såsom Rigsdagen med den nye glaskuppel, Brandenburger
Tor og Museumsøen. Gå også på opdagelse udenfor disse berømte områder for at opdage den oprindelige
ånd i Berlin – med din flodbåd anbefales det at besøge Kreuzberg og Oranientor områderne. Fra sin egen
flodbåd kan man besøge nogle af byens kvarterer f.eks. Charlottenburg eller Kreuzberg på en ny måde.
Berlin byder på rigtig mange og bekvemt beliggende og gratis tillægningsssteder for 24 timer. I byens
centrum skal du helt bestemt stoppe op, da man herfra kun er få skridt fra Brandenburger Tor og
Alexanderplatz med fjernsynstårnet.

Seatravel A/S | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C, www.seatravel.dk

