06-Daagse REIS naar DUITSLAND
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Met o.a.: Checkpoint, Brandenburger Tor en Sanssouci

Intensiteit:

4

volgende stop is bij de
indrukwekkende Gedächtniskirche
en de Siegesäule, met verhalen waar
we stil van worden. Na de
lunchpauze zien we ook nog het
fraaie congresgebouw, de
Kurfürstendamm en stoppen we bij
het beruchte Checkpoint Charlie,
waar ooit de Amerikaanse en
Russische soldaten hun eigen
koude oorlog voerden. Kortom,
een dag met vele indrukken.

Berlijn heeft alles. Dat kunnen
we gerust zeggen van deze
unieke stad, die nog altijd een
dorps karakter uitstraalt.
Berlijn heeft daarnaast in
betrekkelijk korte tijd een
geweldige metamorfose
ondergaan, maar wat
gebleven is, is zeker de moeite
waard. Want wie kent de
geschiedenis van de “Muur”,
die vele verhalen kent, niet.
De stad heeft een keur aan
fraaie gebouwen, zoals de
Berliner Dom en de
Brandenburger Tor. Maar ook
monumenten, musea, mooie
pleinen en andere
bezienswaardigheden zoals
Schloss Sansoucci.

FANTASTISCH BERLIJN
1e dag: Maandag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar hierna door het
altijd levendige Ruhrgebied en
langs Dortmund naar de
lunchpauze. In de middag houden
we nog een stop bij de voormalige
grensovergang tussen West- en
Oost-Duitsland. Een
indrukwekkend terrein vol
verhalen. In de wachthokjes zijn
tegenwoordig attributen
tentoongesteld uit de tijd van het
ijzeren gordijn. Rond dinertijd
arriveren we in Berlijn, bij ons hotel
tegenover de dierentuin.
2 dag: Dinsdag
Deze dag gebruiken we om
uitgebreid kennis te maken met het
oostelijk stadsdeel. Op onze tour
door dit fraaie deel van de stad zien
we onder andere de bekende
Opera, de indrukwekkende
e

Kortom, deze reis is een reis
vol hoogtepunten en
leermomenten.

Brandenburger Tor, het Russisch
Monument en de oudste wijk
Prenzlauer Berg. Natuurlijk ook een
rit of wandeling over Unter den
Linden, misschien wel Duitslands
bekendste straat. In de middag
bezoeken we het zeer interessante
DDR museum. Het museum geeft
een beeld van het dagelijks leven in
de DDR, iets waar wij als westerling
toch altijd nieuwsgierig naar zijn.
Het museum is midden in het
centrum gelegen en heeft ook
nog eens zicht op de Dom en de
vele rondvaartboten.
3e dag: Woensdag
Het westelijk stadsdeel staat
vandaag centraal. Tijdens de rondrit
zullen we een aantal keer stoppen,
waaronder natuurlijk bij de
Rijksdag, waar het Duits parlement
gevestigd is. Ook rijden we over de
mondaine Friedrichstrasse. De

4e dag: Donderdag
We verlaten vandaag even de stad
en rijden naar de barokke stad
Potsdam, in een weelde van rust en
groen. Hier een rondrit en allereerst
een bezoek aan schloss Ceciliënhof,
waar Churchill, Truman en Stalin in
1945 een verdrag sloten. Via een
audiogids komt u het hele verhaal
rondom die bijzondere gebeurtenis
te weten, een zeer leerzaam en
boeiend bezoek. Vervolgens naar
park Sanssouci. Een gigantisch
groot en prachtig park, vol mooie
paleizen, tempeltjes en theehuizen.
Het mooiste is ongetwijfeld schloss
Sanssoucci uit 1745, het zomerpaleis
in rococostijl van Frederik II en
dat omgeven is door beelden en
prachtig aangelegde tuinen.
Eind van de middag keren we dan
voldaan terug naar ons hotel voor
het diner en de overnachting.

• Soms een druk programma,
maar met genoeg rust
• Regelmatig een wandeling

5e dag: Vrijdag
Vandaag een wat rustigere dag.
We beginnen de dag met een
bezoek aan de 365 meter hoge
televisietoren, die midden in de stad
gelegen is. Met de lift gaan we naar
een hoogte van ruim 200 meter en
hebben we voor u koffie met gebak
en plaatsen gereserveerd in het
ronddraaiende panoramarestaurant.
Bij helder zicht overziet u vanaf hier
de hele stad en voorsteden. En
hoewel Berlijn zeker 300 kilometer
vanaf de zee verwijderd is, ligt de
stad wel in een hele waterrijke
omgeving. Naast de vele meren in
en om Berlijn, zijn er ook behoorlijk
wat rivieren en kanalen die de stad
doorkruisen. De bekendste rivier is
de Spree. En omdat de meeste oude
en bekende gebouwen aan of
vlakbij de rivier zijn gebouwd,
hebben we vanaf het water een
prachtig uitzicht op de stad. We
maken hier dan ook een ontspannen
boottocht, voordat we terugkeren
naar ons hotel.
6e dag: Zaterdag
We verlaten ons gastvrije hotel na
een vroeg ontbijt en gaan langs
Hannover en Osnabrück terug naar
Nederland. Alvorens vol opgedane
indrukken huiswaarts te keren,
gebruiken we met elkaar een prima
verzorgd diner ter afsluiting van
deze fijne reis.

06-Daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
MAANDAG 12 APRIL 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 17 APRIL 2021

€ 740,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 135,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
12/17 april:
Hotel Abacus Berlijn - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven op deze reis in een zeer
comfortabel hotel. Alle kamers zijn
voorzien van bad/douche, toilet, radio,
telefoon, televisie, etc. Tevens beschikt
het hotel over gezellige zitjes, sfeervol
restaurant etc. Ook de maaltijden
staan op een hoog niveau, met ’s
avonds een diner, maar meestal een
buffet en ’s morgens een uitgebreid
ontbijtbuffet.
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