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DAGEN

Berlijn

De hoofdstad van Duitsland kan zich de laatste jaren verheugen
in een toenemende populariteit. Berlijn slaagt erin eeuwenoude
historie te verenigen met hypermoderne noviteiten. Een
bezoek aan deze indrukwekkende stad is absoluut zeer de
moeite waard.
1e Dag: Twente - Berlijn
We rijden zo snel mogelijk naar ons reisdoel Berlijn waar we
rond 15.30 uur aankomen bij ons hotel aan de beroemde
Alexanderplatz in Oost-Berlijn. Op loopafstand zijn vele winkels,
gezellige cafés en restaurants, maar ook beroemde monumenten.
’s Avonds staat er een tour door deze schitterende lichtstad op
het programma. In september, tijdens het lichtfestival, worden
de monumenten op een zeer bijzondere en kunstzinnige wijze
verlicht. Tijdens de advent is de stad volledig in kerstsfeer en
lichtjes gehuld.
2e Dag: Het Reichstag-gebouw en “De Muur”
Na het ontbijt vertrekt de touringcar voor een bezoek aan het
Reichstag-gebouw (indien mogelijk). Na ooit te zijn uitgebrand is
het Reichstag-gebouw nu het symbool van de Duitse democratie.
Aansluitend maken we een rondrit door West- en Oost-Berlijn. U
ziet onder andere de mooie Gendarmenmarkt, de Brandenburger
Tor, het Holocaustmonument, Checkpoint Charlie en het
Museuminsel. De tocht eindigt bij de Bernauer Straße voor een
bezoek aan de in 1998 geopende Gedenkstätte Berliner Mauer.
Vanaf een uitzichtspunt kijkt u direct op de Todesstreifen en een
wachttoren die nog geheel intact is. De middag en avond kunt u
vrij besteden.
3e Dag: Park Sanssouci in Potsdam - Twente
Na het ontbijt verlaten we Berlijn en brengen we een bezoek
aan Potsdam. Door vroegere koninklijke steun is de stad nu één
van de belangrijkste cultuur en kunststeden van Duitsland. We
houden een pauze bij Park Sanssouci. Het mooie slot “Sanssouci”
ligt midden in dit prachtige park. Vervolgens rijden we terug naar
Nederland. Thuiskomst circa 20.00 uur.
Uw hotel: U verblijft in het luxe 4-sterren Park Inn by Radisson
Hotel Berlin Alexanderplatz, gelegen aan de beroemde
Alexanderplatz. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche,
toilet, föhn, TV, safe, telefoon en wifi. Het hotel beschikt over
verschillende restaurants, een lounge-bar en een wellnesscentrum.
Het terras op de bovenste verdieping biedt een adembenemend
uitzicht over de stad (entree €4,- p.p.). Beoordeling Booking.
com: Goed 7,8. Internet: www .parkinn-berlin.de
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| Reisgids 2021

Reistip: Lichtfestival in Berlijn:
Lichtartiesten uit de hele wereld maken ’s avonds van de hele
binnenstad één groot podium met spectaculaire lichtshows. Voor

het d rukken van deze gids waren de festivaldata voor 2021 nog niet
d efinitief bekend. Mogelijk wordt daarom de vertrekdatum a angepast.
Reistip: Kersttijd in Berlijn (december):
Tijdens de advent- en kerstperiode is Berlijn sprookjesachtig verlicht.
Geniet van de 220 verlichte bomen van Unter den Linden en de kerstbetovering op de Gendarmenmarkt, één van de meest fascinerende
kerstmarkten van deze stad!
De vertrekdata van de 3 daagse reis Berlijn zijn:
vr. 17/09/21 (onder voorbehoud ivm Lichtfestival)
vr. 10/12/21

in 2019 beoordeeld
Reissom: 			
met een 9,3
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 270,-    p.p.
Toeslag 1-persoonskamer		
€       76,50 p.p.
Premie reis- en annuleringsverzekering zie pagina 111
De reissom is inclusief:
• 2 Overnachtingen in 4-sterren Park Inn by Radisson Hotel Berlin
Alexanderplatz inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
• Uitgebreide 3 uur durende stadstour door Berlijn met een NL-gids
• Stadsrondrit Potsdam met een NL-gids en bezoek aan Park
Sanssouci
• Bezoek aan de glazen koepel van het Reichstag gebouw (indien
mogelijk, entree gratis)
• Bezoek aan de Gedenkstätte Berliner Mauer
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een ervaren
chauffeur/reisleider
Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, reis- en annuleringsverzekering en
SGR-coronaheffing

