Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Kerstshopping Berlijn
Berlijn tijdens de kerstperiode, een

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

4 dagen vanaf

€ 419,- p.p.

sprookjesachtige ervaring!
Berlijn is ongetwijfeld het hele jaar door een bezoek waard, maar
tijdens de kerstperiode wordt deze veelzijdige stad volledig
omgetoverd in kerstsferen. Een ware sprookjesachtige beleving! U
maakt tijdens deze reis kennis met de belangrijkste
bezienswaardigheden van Berlijn, maar u heeft ook voldoende de tijd
om op eigen gelegenheid de stad met een beleving aan kerstsferen
te ontdekken. Geniet van een heerlijke Glühwein, flaneer door de
gezellige straten versierd met prachtige kerstbomen en sprankelende
lichtjes, of bezoek een van de vele kerstmarkten.Vergeet vooral geen
bezoek te brengen aan de prachtige warenhuizen die hun uiterste
best doen om u geheel in kerstsferen te brengen. Kortom, ervaar het
ultieme kerstgevoel tijdens deze kerstshopping reis naar Berlijn. Voor
elke emotie die de naam Berlijn oproept, heeft de stad een symbool.
Het Schloss Charlottenburg en de koninklijke monumenten langs
Unter den Linden laten ons denken aan het onvergetelijke Pruisische
verleden, terwijl de Brandenburger Tor de hernieuwde eenheid van
de stad verkondigt. De Rijksdag herinnert ons aan de inspanningen
van het verenigde Duitsland om een parlementaire democratie op te
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Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
3 nachten met ontbijt in 4* hotel in
het centrum
Grote stadsrondrit o.l.v. ervaren lokale
NL-talige gids
Bezoek aan Potsdam
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider
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bouwen. Verder zijn de resten van de Muur, die de stad in tweeën
deelde, nog steeds zichtbaar. Vooral ‘s avonds bruist de stad dankzij
haar talloze horecagelegenheden. Van eenvoudige ‘Kneipen’ tot
gastronomische restaurants. Veel plezier in Berlijn, de stad die dag en
nacht leeft!

Exclusief

Dag 1 - Vertrek vanuit Limburg naar Berlijn

Verplicht SGR-bijdrage € 5,- per
persoon

Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Vanuit Limburg reizen we naar Berlijn. Aan het einde van de middag
arriveren we in ons hotel. Uw hotel ligt zeer centraal in het centrum
van Berlijn, voormalig West-Berlijn. Tussen de Gedächtniskirche en
station Zoologischer Garten is een mooie kerstmarkt met vele
kraampjes welke zeker een bezoek waard is. Er zijn veel restaurants
en bars rondom het hotel waar u kunt borrelen en dineren.

Dag 2 - Grote stadsrondrit Berlijn
Na het uitgebreide ontbijt een grote stadstour met onze
Nederlandstalige gids. We starten in het voormalig westelijke
stadsdeel, met o.a. het Rathaus Schöneberg en de Kreuzberg. Hier
bezoeken we het bekende Mauernmuseum. Hierna rijden we langs
de Reichstag, het Joods Monument en over de Platz der Republik, via
de oude Kongreshal, naar Grosse Stern. We vervolgen onze rondrit
langs de universiteitsgebouwen en het edele Schloss Charlottenburg.
In de middag rijden we naar het oostelijke stadsdeel, met o.a. de
historische Brandenburger Tor: de enige nog bestaande en zeer
imposante stadspoort. Daarna zien we de koninklijke monumenten
langs de Strasse Unter den Linden, de mooiste boulevard van Berlijn
die zeker tijdens de kerstperiode een indrukwekkende ervaring is.
Hier vinden we vele statige en belangrijke gebouwen uit het
Pruisische verleden, zoals de vroegere Parlementsgebouwen. De
avond heeft u geheel ter vrije beschikking.

Dag 3 - Vrije dag, cultuur en kerstmarkten Berlijn
De derde dag is volledig ter vrije beschikking. Bezoek vandaag één
van de vele bezienswaardigheden die u een dag eerder heeft gezien
tijdens de stadstour. Winkelen kunt u perfect rondom de
Friedrichstrasse of vlakbij het hotel in het beroemde KaDeWe.
Cultuurliefhebbers moeten het Museumeiland in de Spree hebben
gezien, hier kunt u een van de musea bezoeken, zoals het Pergamon
of Neues Museum. In deze tijd van het jaar moet u ook zeker een
bezoek brengen aan één van de sfeervolle kerstmarkten, zoals die op
de Gendarmenmarkt, volgens velen een van de mooiste kerstmarkten
van Berlijn. Een tip voor de avond is zeker het Nikolaiviertel dat dicht
bij de Alexanderplatz gelegen is, een gezellige wijk met talrijke
restaurants, cafés en wat winkeltjes, geheel als voetgangerszone
ingericht. U bent verzekerd van een sfeervolle en amuserende avond!
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Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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Dag 4 - Potsdam en terugreis naar Limburg
Deze laatste reisdag vertrekken we in de ochtend naar Potsdam waar
we langs het huis van de Potsdammer Konferenz zullen rijden.
Vervolgens brengen we een bezoek aan Schloss Sanssouci (niet
inbegrepen in reissom), dat absoluut een bezoekje waard is. U heeft
de tijd om te lunchen in Potsdam, er is keuze genoeg bij een van de
gezellige restaurantjes. de middag, rond de klok van half 2, rijden we
terug naar Limburg. U zult terugkijken op een geslaagde
kerstshopping trip naar Berlijn!

Hotel informatie
NH Berlin Kürfurstendamm****
Het moderne NH Berlin Kurfürstendamm is gelegen in een sfeervolle
zijstraat en 200 meter van de levendige Kurfürstendamm (of, volgens
de locals: Ku’damm). Op 4 minuten wandelen van het metrostation
Uhlandstraße. Het hotel beschikt over gratis WiFi en biedt moderne
kamers met een flatscreen-tv. De kamers van het NH Berlin
Kurfürstendamm hebben een gezellige inrichting met bruine en
beige tinten en zijn voorzien van parketvloeren. Alle kamers
beschikken over airconditioning en een eigen badkamer.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 140,Hotel website: https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-berlin-kurf...
Hotel adres: Grolmanstraße 41-43, 10623 Berlin, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Versie: 20 January 2022/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 3

