Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Berlijn, vernieuwend
Vernieuwd programma met bezoek aan

Veel inclusief

5 dagen vanaf

€ 599,- p.p.

voormalige Stasi gevangenis en veel meer!
Berlijn, de wereldstad waar iedereen zich thuis voelt, we bieden een
volledig vernieuwd en verdiepend programma aan. De stad heeft een
ongelooflijke rijkdom aan bezienswaardigheden, die niet alleen de
grootse historie en de drama’s van de 20e eeuw weerspiegelen, maar
ook een sfeer van verandering en de geest van de tijd uitademen. In
2019 werd de val van de muur groots herdacht, de val 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. U maakt uiteraard kennis met de
belangrijkste bezienswaardigheden van Berlijn, echter we brengen
ook een bezoek aan de voormalige Stasi gevangenis, ervaren een
rondleiding door het Holocaust momument, rondleiding door
voormalig vliegveld Tempelhof en bezoeken het Museumeiland met
het Pergamon Museum. Uiteraard blijft er ook voldoende tijd over om
uw eigen plan te trekken. In Berlijn zult u zich niet vervelen; er is heel
veel te zien. Ook ‘s avonds bruist de stad dankzij haar talloze
horecagelegenheden. Van eenvoudige ‘Kneipen’ en terrasjes tot
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Vertrekdata
23 oktober 2022

€599

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Audiosysteem (oortjes)
4 nachten met ontbijt in 4* hotel in
het centrum
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gastronomische restaurants.

2 halve dagexcursies o.l.v. ervaren
lokale NL-talige gids
Grote stadstour
Rondleiding voormalige Stasi
gevangenis
Bezoek Tempelhof megaproject
(excl. entree ca. € 17)
Rondleiding Holocaust Monument

Dag 1 - Heenreis & vrije tijd
Vanuit Limburg rijden we, met diverse pauzes onderweg bij o.a. de
voormalige oost-duitse grens Helmstedt, naar Berlijn. Uw 4* Riu Plaza
hotel is zeer centraal in het centrum gelegen. Iedere avond kunt u
doorbrengen in de omgeving van het hotel met de vele ‘Kneipen’,
terrasjes en restaurants en natuurlijk de beroemde Kurfürstendamm.
Een echte TOP ligging.

Dag 2 - Grote Stadstour o.l.v. NL-talige gids
Lekker ontbijten en dan gaan we deze ochtend o.l.v. onze ervaren
Nederlandstalige gids een grote rondrit door Berlijn maken met de
bus “daar waar Berlijn het meest veranderd is”. We bezoeken de wijk
Mitte met de boulevard Unter den Linden, de Gendarmenmarkt,
Alexanderplatz, Karl Marx Allee, het Russisch monument in het park
van Treptow en de East-Side galerie. Rond de middag lunchpauze
(exclusief reissom) en vervolgens maken we een korte wandeling met
het thema “sporen van het Joodse verleden” in de wijk rond de
Hackesche Markt. In de namiddag zien we Charlottenburg, het
Olympisch Stadion, de Kurfürstendamm met de Kaiser Wilhelm
Gedächtniskirche, KaDeWe, de ambassadewijk, het park Tiergarten
en de Potsdamer Platz waar we een bezoek brengen aan het
uitzichtplatform (exclusief reissom). We eindigen bij Checkpoint
Charlie, bezoek eventueel (op eigen gelegenheid) het Museum Haus
am Checkpoint Charlie en de Friedrichstrasse. Daarna terug naar ons

Bezoek aan Museuminsel
Bezoek aan Potsdam
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Entree Tempelhof megaproject (ca. €
17)
Entree/bezoek aan het Reichstag
gebouw, met de beroemde
glazenkoepel (vooraanmelding
noodzakelijk, o.b.v. beschikbaarheid)
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Nieuwe boekingen vanaf 01-02-2021
verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

hotel.

Dag 3 - Vroegere DDR -Berliner Mauer - Bezoek
Stasigevangenis o.l.v. NL-talige gids
Deze ochtend staat in het teken van de vroegere DDR, de Berliner
Mauer en de Stasi. We bezoeken met onze gids de Gedenkstätte
Berliner Mauer in de Bernauer Straße, vervolgens door de hippe wijk
Prenzlauer Berg (met de “Kulturbrauerei”) en eindigen bij de
voormalige Stasigevangenis voor een bezoek. Hier komen we meer te
weten over het duistere verleden van de DDR en de politieke
vervolgingen, ook wel Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
genoemd. Een indrukwekkende ervaring. Deze middag is ter vrije
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beschikking in het centrum van Berlijn. De bus rijdt ook naar het
Museum-Insel in de Spree, met de beroemdste musea van Berlijn
zoals het Pergamon en het Neues Museum. Optioneel kunt u een
bezoek brengen aan een van de musea (dagkaart musea- Spree
Eiland ca.€ 25,00 p.p. optioneel, lokaal te kopen). Voor diegene welke
geen (kunst) liefhebbers zijn kunnen een bezoek brengen aan de
Alexanderplatz, Unter den Linden, de Hackesche Höfe. Een tip van
onze gids deze namiddag is: Aan het einde van de middag/begin van
de avond optioneel een bezoek brengen aan het Reichstag gebouw,
met de beroemde glazenkoepel (vooraanmelding noodzakelijk, o.v.b.
van beschikbaarheid). Vanavond kunt u gezamenlijk met uw
chauffeur/reisleider een bezoek brengen aan het Nikolaiviertel, de
oudste wijk van Berlijn, hier vinden we vele typische Berliner
restaurants waar we gezamenlijk kunnen dineren (kosten voor eigen
rekening, deelname niet verplicht).

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Dag 4 - Tempelhof, Holocaustmonument o.l.v. NLtalige gids en vrije tijd
Vandaag gaan we na het ontbijt wederom met onze NL-talige gids op
pad. Deze ochtend rijden we naar het voormalig vliegveld Tempelhof
voor een rondleiding (excl. reissom, ca. € 17,00 p.p.), Hier krijgen we
uitleg over de geschiedenis en architectuur van dit Nazi megaproject,
maar ook de rol wat het vliegveld heeft gehad in de geschiedenis van
de stad. Aan het begin van de middag eindigen we bij de
Brandenburger
Tor
en
gaan
we
het
indrukwekkende
Holocaustmonument (Denkmal für die ermordeten Juden Europas)
bezoeken. U kunt ook kiezen voor niet deel te nemen aan de
rondleiding en de middag vrij te besteden. Deze laatste avond is ter
vrije beschikking.

Dag 5 - Terugreis via Potsdam
In de ochtend verlaten we Berlijn en rijden via de brug van Glienicke
(Spionnenbrug), naar het Kasteel Sanssouci waar u kunt wandelen
door het park. Vervolgens een bezoek aan Potsdam met de Hollandse
wijk, hier kunt u ook lunchen. Aan het begin van de middag rijden we
terug naar Limburg.

Hotel informatie
Riu Plaza Berlin ****
We verblijven 4 nachten in dit magnifieke moderne viersterrenhotel
in hartje stad, gelegen aan de beroemde Kurfürstendamm met zijn
vele winkels, eetgelegenheden en bezienswaardigheden. ’s Ochtends
wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Alle kamers zijn comfortabel
en luxe ingericht. Het hotel beschikt tevens over een restaurant en
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lounge-bar. Het hotel bevindt zich op 5 minuten wandelen van het
metrostation Kurfürstendamm, u reist dan ook snel en eenvoudig
met het OV door de stad. Kortom een TOP hotel voor uw Berlijn trip.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer (februari en augustus 2022): € 179,Eenpersoonskamer (mei, juni en oktober 2022): € 212,Hotel website: https://www.riu.com/nl/hotel/duitsland/berlij...
Hotel adres: Hotel Riu Plaza Berlin, Martin-Luther-Straße, Berlijn,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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