Voorjaarsreis – Duitsland – Berlijn – 21 t/m 25 mei 2018

Een reis naar Berlijn en omgeving… Dat belooft een paar geweldige vakantiedagen! De
Duitse hoofdstad Berlijn is een unieke stad vanwege haar geschiedenis, waarbij De Muur de
stad zo’n 28 jaar fysiek in twee zones verdeelde. Na de Koude Oorlog en het herenigen van
de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland werd Berlijn in 1990 de
hoofdstad van Duitsland. De prachtige bouwwerken die al stammen van voor de Tweede
Wereldoorlog, gecombineerd met elementen uit de tijd van de tweedeling en de moderne
architectuur van de laatste decennia maken van Berlijn een stad die echt de moeite waard is
om een paar dagen te spenderen. Maar ook een bezoek aan de omgeving van Berlijn is
absoluut een aanrader. Op korte afstand van Berlijn ligt de stad Potsdam. Hoewel Potsdam
niet de meest bekende naam is in het lijstje populaire Duitse steden, is hij zeker een
bezoekje waard. Sinds 1990 zijn er bijvoorbeeld heel veel paleizen, parken en monumenten
geregistreerd op de lijst van Unesco’s werelderfgoederen.
Deze reis wordt in zijn geheel uitgevoerd en georganiseerd door Brabant Express voor
HEVO Rosmalen. Op donderdag 1 februari om 14.00 uur komen zij naar De Ontmoeting
om een presentatie over deze reis te verzorgen.
Tijdens deze reis verblijven we in hotel Landhaus Haveltreff
Reissom
Toeslag 1 persoonskamer

€ 489,-- p.p.
€ 79,-- p.p.

Het is mogelijk een reis en annuleringsverzekering af te sluiten indien u die niet heeft.
Aanmelden voor deze reis bij Rieki Plappert tel. 073-5221728 of 06–55973861
Mailen kan ook naar; ha.plappert@home.nl

Bij de reissom is inbegrepen:








Vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet, dvd speler en airconditioning
Service en begeleiding van onze ervaren chauffeur/ tevens reisleider
Programma zoals beschreven
4 nachten in hotel o.b.v. twee persoonskamers
Stadswandeling/ rondrit met gids door West- Berlijn;
Stadswandeling/ rondrit met gids door Oost-Berlijn;
Boottocht over de Spree, inclusief lunch;






Vrij bezoek Berlijn & Potsdam;
Bezoek en entree Schloss Sanssouci en parken o.l.v. ervaren gids;
Bezoek aan Hollandische Viertel en bezoek markt;
3-gangen diner ter afsluiting (laatste dag);

Exclusief: overige verzorging, niet genoemde entreegelden, uitgaven van persoonlijke aard
en fooien.
Het programma
21 mei 2018 - Dag 1
Vertrek vanuit Rosmalen We vertrekken vanochtend om 06.00 uur vanaf uw privé
opstapplaatsen in Rosmalen richting Berlijn. Uiteraard maken we onderweg voldoende stops
en komen omstreeks 17.00 uur aan in ons hotel waar we inchecken voor de aankomende 4
nachten. Na het diner is de avond ter vrije besteding.
22 mei 2018 - Dag 2
West- Berlijn We beginnen de dag met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. Na het ontbijt
rijden we het centrum van Berlijn waar we onze Nederlandstalige gids ontmoeten. Uw
chauffeur en gids neemt ons mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
voormalig West-Berlijn zoals de Rijksdag, de Kurfürstendamm, de Gedächtniskirche, het
Europa-centrum, de Potsdamer Platz en nog veel meer! Na deze eerste indruk schepen we
in voor een rondvaart over de rivier de Spree. Vanaf het water leren we Berlijn van een hele
andere kant kennen. En wat is er nu beter dan tijdens deze rondvaart genieten van een
traditionele lekkernij; Schnitzel „Wiener Art“ mit Kartoffelsalat (inbegrepen). Na de rondvaart
heeft u nog een paar uur vrij om deze kant van Berlijn zelf te ontdekken. Hierna rijden we
terug naar ons hotel en Vanmiddag is iedereen vrij om Berlijn op eigen gelegenheid te
verkennen. Vanavond geniet u wederom van een uitstekend diner in het restaurant van het
hotel.
23 mei 2018 - Dag 3
Potsdam, Schloss Sanssouci en het Holländische Viertel Na het ontbijt vertrekken we naar
Schloss Sanssouci, Potsdam. Eenmaal aangekomen bij het paleis zult u overdonderd
worden door de schoonheid van het fontein en het terras met daarvoor een aantal trappen.
Door velen wordt Schloss Sanssouci het ‘Versailles van Pruisen’ genoemd. Onder leiding
van een ervaren gids maken (op een rustig tempo) een mooie rondgang door het paleis en
krijgen een uniek inkijkje in de Marmeren Hal, de kleine gallery, de bibliotheek en de concert
ruimte van Frederik de Grote. Na deze prachtige rondleiding rijden we naar een centraal punt
nabij het Holländische Viertel waar dagelijks een markt gehouden wordt met lokale
producten. Het Holländisches Viertel is een stratenblok met typische Hollandse woningen.
De kenmerkende rode baksteen en puntgevels roepen direct herkenning op. Het ontwerp is
afkomstig van Jan Bouwman, een Amsterdamse architect die ook betrokken was bij de bouw
van Schloss Sanssouci en het oude Raadshuis van Potsdam. Na deze indrukwekkende dag
rijden we terug naar het hotel. Vanavond staat er een Barbecue- avond of muziek-/
dineravond op het programma (afhankelijk van keuze hotel).
24 mei 2017 - Dag 4
Oost- Berlijn We vertrekken na genoten te hebben van het uitgebreide ontbijtbuffet naar het
voormalige Oost- Berlijn. Uw gids neemt u mee en verteld u alles over de geschiedenis
tijdens een boeiende rondrit langs de vele bezienswaardigheden. We zien onder andere de
Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, de beroemde straat Unter den Linden met het

Staatsoperagebouw, het koninklijk arsenaal voor wapens, de Berlijnse Dom en het Rode
Raadhuis. Uiteraard mag een stop bij een overgebleven stuk van de Berlijnse muur niet
ontbreken. Na deze indrukwekkende ochtend rijden we naar het Nikolaiviertel in het hart van
de stad. Het Nikolaiviertel is een wijk in Mitte, het historische centrum van Berlijn. Het is een
van de weinige plaatsen in Berlijn waar u een idee krijgt van het oude Berlijn. Het bekendste
gebouw in deze wijk is de Nikolaikirche, de oudste kerk in heel Berlijn. Na deze mooie dag
rijden we terug naar het hotel voor het diner. De avond is ter vrije besteding.
25 mei 2018 - Dag 5
Terugreis en diner Nadat u de dag goed bent begonnen met het uitgebreide ontbijtbuffet is
het helaas weer tijd om afscheid te nemen van ons heerlijke verblijf in Berlijn. We rijden met
de nodige stops voor een hapje/ drankje weer richting Rosmalen. Uiteraard maken we
onderweg eens top voor een diner ter afsluiting van deze geslaagde reis. Omstreeks 21.00
uur zijn we terug in Rosmalen.
Hotel Landhaus Haveltreff is gunstig gelegen, nabij Potsdam en Berlijn en onderdeel van
het kwalitatieve Ringhotels. Deze accommodatie ligt op 8 minuten lopen van het strand. Het
Ringhotel Landhaus Haveltreff is een echt een tip voor degene die niet in het drukke centrum
van Berlijn wil verblijven en ligt vlak buiten Berlijn, op slechts 6 km afstand van Potsdam en
direct aan de Havel-rivier. Dit is de plek waar Albert Einstein genoot van de idyllische
omgeving in zijn zomerhuis en waar Theodor Fontane het meer Schwielowsee 'breed en
gezellig' in de zon zag liggen. Jachten van alle formaten varen heen en weer naar Berlijn
langs het populaire vaarwater direct aan het Landhaus Haveltreff. Ze komen zo dichtbij dat u
ze bijna kunt aanraken! U kunt hier perfect bijkomen na een heerlijke dag in Berlijn.

