5 DAGEN BERLIJN
Van 20 TOT 24 SEPTEMBER 2021
REISCODE: MD2101
PRIJS OP BASIS DUBBELE KAMER €615
SINGLETOESLAG €90

De stad Berlijn voert ons terug naar de recente geschiedenis van na WO II. Door haar ligging zat
ze ingeklemd tussen het verdeelde Oost- en West-Duitsland. De jaren na de oorlog stonden dan
ook in het teken van de Koude Oorlog. Na de val van de beroemde Muur is de stad stilaan uit
haar as verrezen. Er werden grootschalige bouwprojecten opgezet en de historische gebouwen
kregen een nieuwe look of werden gerestaureerd. Tijdens onze reis maken we kennis met deze
boeiende stad en al haar aspecten. Ook het nabijgelegen Potsdam met het kasteel Sanssouci
staat op het programma.

Dag 1: Om de drukte op de “Autobahn” te vermijden, kiezen we voor een tussenovernachting. Daardoor
kunnen we op de heenrit reeds een tussenbezoek maken. In Hannover bewonderen we de Herrenhausergarten. Een prachtig geheel van barokke tuinen met een grot waarin kunstwerken van Nikki de Saint
Falle staan. Overnachten doen we in de omgeving van Braunschweig.
Dag 2: Goed uitgerust vertrekken we naar Potsdam, de voorstad van
Berlijn, voor een bezoek aan het Slot Sanssouci. Het mooie rococopaleis werd in de 18de eeuw opgetrokken door de Pruisische koning
Frederik de Grote. De bouw heeft veel voeten in de aarde gehad,
maar uiteindelijk mag het resultaat zeker worden gezien. De man
zelf werd uiteindelijk, na veel omzwervingen, in 1991 begraven onder zijn eigen terras, zoals hij het altijd gewild had. Na dit indrukwekkende bezoek vervolgen we onze trip richting Berlijn voor een boottocht van 1,5u op de rivier de Spree. Zo krijgen we vanaf het water
een eerste indruk van deze mooie stad en kunnen we al een beetje
genieten van de speciale atmosfeer die hier heerst. Overnachting en
avondmaal in het hotel.
Dag 3: Vandaag brengen we een bezoek aan het voormalige OostBerlijn. De bus brengt ons eerst naar het Treptowpark, waar zich het
indrukwekkende monument bevindt van het Russische leger. Verder bezoeken we de overblijfselen van de Muur en rijden we terug
naar het centrum. Hier bezoeken we de omgeving van de

Gendarmenmarkt en het Rote Rathaus. Vrije tijd genieten we in de omgeving van de Potsdammer platz.
Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 4: Vandaag staat de andere helft van de stad op het programma. We
beginnen met een bezoek aan het monument voor de Holocaust, dat bestaat uit 2.711 betonblokken van alle formaten. Een indrukwekkende belevenis om hier tussendoor te wandelen, de gebeurtenissen uit de oorlog
indachtig. Van hieruit is het maar een boogscheut tot de Brandenburgertor
en de Reichstag. Deze laatst kan eventueel worden bezocht, indien er mogelijkheid daartoe is.
We zetten onze tocht verder langs het parlement, het nieuwe treinstation,
Charlottenburg, de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche met haar verwoeste
toren, om te eindigen in de beroemde winkelstraat: de Kurfürstendamm,
door de Berlijners liefkozend de Ku’dam genoemd. Vrije tijd om te shoppen
of voor een facultatief museumbezoek. Voor de dierenliefhebbers is een
bezoek aan de Berlijnse Zoo een aanrader. Avondmaal en overnachting
in het hotel.
Dag 5: Aan alle mooie liedjes komt een einde. Vol goede herinneringen aan een mooie reis keren we
terug naar huis. We rijden over de Duitse autobaan, en houden regelmatig pauze onderweg. In de vooravond worden we terug in België verwacht.

INBEGREPEN:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reis met comfort autocar
Verblijf in HP in 4****hotels (verblijfshotel Berlijn in het centrum van de stad)
Alle excursies, entreegelden en maaltijden zoals vermeld in het programma
Gebruik van draadloze headsets
Nederlandstalige gidsbegeleiding
Extra: Koffiekoeken en koffie + middagmaal dag 1 (buffet)
Op de heen- en terugreis wordt regelmatig gratis verse koffie aangeboden met versnapering
Sfeer en gezelligheid!
Tweede chauffeur op de terugrit
Baantaksen en btw

NIET INBEGREPEN:
➢
➢

Reis- en annulatieverzekering €37 p.p. - €42 voor singles
Dranken bij de maaltijden

HOTELS:
❖ NH Hotel Magdeburg****
❖ Park Inn Hotel Berlijn Alexanderplatz****
Alle kamers zijn met de lift bereikbaar en zijn voorzien van alle modern comfort en gratis wifi. De maaltijden zijn in buffetvorm of als driegangenmaaltijd (naargelang de coronamaatregelen). Het hotel in Berlijn heeft een prachtig terras op het dak, vanwaar men een fenomenaal zicht heeft op de stad.
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