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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Berlijn | Carnaval
Bezoek het nieuwe Berlijn: de stad die dag
en nacht leeft!

Berlijn is ongetwijfeld het hele jaar door een bezoek waard. Als geen
enkele andere stad weerspiegelt Berlijn de moderne Europese
geschiedenis. De val van de Muur is van grote invloed geweest op de
artistieke, intellectuele en economische activiteiten van de stad, die
meer dan ooit sprankelt van leven en haar blik op de toekomst richt.
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 bouwen. Verder zijn de resten van de Muur, die de
stad in tweeën deelde, nog steeds zichtbaar. U maakt kennis met de
belangrijkste bezienswaardigheden van Berlijn, maar heeft ook ruim
voldoende tijd om op eigen gelegenheid de stad te ontdekken. In
Berlijn zult u zich niet vervelen; er is heel veel te zien. Vooral ‘s avonds
bruist de stad dankzij haar talloze horecagelegenheden. Van
eenvoudige ‘Kneipen’ en terrasjes tot gastronomische restaurants.

4 dagen vanaf
€ 289,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf in hotel Ellington op basis van
logies/ontbijt

Rondrit door het voormalig
westelijke stadsdeel

Rondrit door het voormalig oostelijke
stadsdeel

Potsdam

Exclusief
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Dag 1 - Zaterdag 2 maart

Vanuit Limburg rijden we naar Berlijn. Uw hotel **** Designhotel
Ellington is in “hartje” centrum gelegen. In 2 minuten loopt u naar de
Berlijnse winkelstraat Kurfürstendamm en het warenhuis KaDeWe.
Elke ochtend wordt er een uitgebreid ontbijtbuffet verzorgd. Het
stijlvolle restaurant Duke heeft een zomerterras en serveert een
verscheidenheid aan gerechten. Ook kunt u zich met een glas wijn
ontspannen in de loungebar of in de serre. De adresgegevens kunt u
vinden op uw voucher. De avond is ter vrije beschikking. Iedere avond
kunt u doorbrengen rondom de beroemde Kurfürstendamm en het
gerestaureerde oude Berlijn met talrijke mogelijkheden aan
restaurants (uit alle delen van de wereld), en barretjes. U zult er zich
niet vervelen!

Dag 2 - Zondag 3 maart

Na het ontbijt maken we in de voormiddag een rondrit door het
voormalig westelijke stadsdeel, met o.a. Rathaus Schöneberg,
Kreuzberg en Tempelhof. U heeft de mogelijkheid het bekende
Mauermuseum te bezoeken. Hierna rijden we langs de Reichstag en
over de Platz der Republik. En vervolgens rijden we via de oude
Kongreshal naar Grosse Stern. We vervolgen onze rondrit langs de
universiteitsgebouwen en het edele Schloss Charlottenburg. In de
namiddag en avond heeft u vrije tijd om het centrum van Berlijn op
eigen gelegenheid te bezoeken. U kunt ook eenvoudig met het
openbaar vervoer (U en S Bahn) reizen door het centrum van Berlijn.
De stations zijn vlakbij het hotel te vinden. Bezoek bijvoorbeeld het
Nikolaiviertel, een wijk gelegen in Berlin Mitte, met de Nicolaikirche,
niet ver van de Alexanderplatz. (U-Bahnhof Klosterstraße)

Dag 3 - Maandag 4 maart

Eerst genieten van uw ontbijt! Vervolgens starten we de derde dag
met een rondrit door het voormalig oostelijke stadsdeel, met o.a. de
historische Brandenburger Tor: de enige nog bestaande en zeer
imposante stadspoort. Daarna zien we de koninklijke monumenten
langs Unter den Linden. De middag brengen we door rondom de
Brandenburger Tor en de Reichstag, waar u voldoende vrije tijd heeft.
De Friedrichstrasse met vele winkels en het beroemde Checkpoint
Charlie zijn nabij, maar ook het Museumeiland met het bekende
Pergamonmuseum, vlakbij de Berliner Dom. De Hackesche Höfe, een
gedeelte dat bestaat uit een reeks van 8 van acht binnenpleinen
welke met elkaar verbonden zijn. Tegenwoordig zijn er ook veel
restaurants en barretjes.

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Eventuele verzekeringen

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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Dag 4 - Dinsdag 5 maart

In de ochtend rijden we naar Potsdam, een historische stad, bekend
om de paleizen, tuinen en oude Hollandse wijk. We maken een stop
bij Schloss Sanssouci, omgeven door een prachtig park. U heeft
aansluitend de tijd om te lunchen in het centrum van het historische
stadje. Aan het begin van de middag rijden we terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Ellington **** design hotel

Dit 4-sterrendesignhotel biedt moderne kamers en gratis gebruik van
de fitnessruimte. In 2 minuten loopt u naar de Berlijnse winkelstraat
Kurfürstendamm en het warenhuis KaDeWe.
Het Hotel Ellington dateert uit de jaren ’20 en biedt moderne kamers
met airconditioning, een minibar en tv. Elke kamer heeft een
elegante, open badkamer met een douche. Hotel Ellington biedt
gratis WiFi.
Elke ochtend wordt er een uitgebreid ontbijtbuffet verzorgd. Het
stijlvolle restaurant Duke heeft een zomerterras en serveert een
verscheidenheid aan gerechten. Ook kunt u zich met een glas wijn
ontspannen in de loungebar of in de serre.

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 82,-

Hotel website: https://www.ellington-hotel.com/
Hotel adres: Ellington Hotel Berlin, Nürnberger Straße, Berlin,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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