5-DAAGSE CITYTRIP
BERLIJN
maandag 11 tot vrijdag 15 april 2022
woensdag 09 tot zondag 13 november 2022

i.s.m. Reizen Patteeuw

Berlijn wordt wel eens de stad van de tegenstellingen genoemd. Het verschil tussen Oost en West is
nog steeds merkbaar, ook al is de muur gevallen. De twee stadsdelen smelten tegen een hels tempo
samen. De op- windende sfeer hangt nog altijd in het oude centrum en in de diverse toeristische
plaatsen. Het is het lot van Berlijn dat de stad nooit af is, dat voltooiing een eeuwig proces is. Deze
stad vol paradoxen biedt een magische, onweerstaanbare charme die maar weinigen kunnen
weerstaan.
DAG 1:
We vertrekken ’s morgens en rijden via Antwerpen, Venlo, Hannover naar Berlijn. Avondmaal en
overnachting in de hoofdstad.
DAG 2:
In de voormiddag slenteren we eerst door het park van slot Charlottenburg. Bij de Zoo am
Bahnhof bemerken we ook de vernieuwing die deze buurt bij de Kurfurstendamm kende. Naast
de Gedächtniskirche verrees Bikini-Berlijn en het OOG. Kadewe en oa de buitenmuur van de Zoo
krijgen onze aandacht.
‘s Namiddags wandelen we door Oud-Berlijn met o.a; de Gendarmenmarkt, de Bebelplatz, de oude
universiteit, de Opera, de Neue Wache en het Zeughaus. Maar vooral de nieuwe parel van Berlijn,
het Humboldt Forum krijgt onze aandacht. De aanblik doet voor ons het Berliner Schloss herleven.
Met een boottocht op de Spree besluiten we deze dag.
DAG 3:
We hebben afspraak in Potsdam met onze plaatselijke gids. Hij vertelt ons de rijke, soms pikante
geschiedenis van deze keizerlijke stad met o.a. de Glienickebrug, de tuinen van Sannssouci, het
Cecilienhof en het Neue Palast.
In de namiddag bezoeken we herinneringen aan de Muur bij o.a. de Bernauerstrasse en de East Side
Gallery. Maar ook de Karl Marx Allee, Het Rotes Rathaus en de jodenwijk met de Häckische
Höfe laten een onuitwisbare indruk na.
DAG 4:
's Voormiddags bezoeken we eerst het museum van Checkpoint Charlie. In de nabijheid trekken vele
bezienswaardigheden onze aandacht o.a. de Topografie des Terrors.
In de namiddag gaan we via de Potsdammerplatz naar het Holocaustdenkmal. De Pariserplatz met
de Brandenburgerpoort getuigen van een enige schoonheid. Met een bezoek aan de koepel van de
Reichstag besluiten we deze unieke dag.
DAG 5:
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

De terugreis gaat via de oudste autosnelweg van Europa, de Avus, Magdeburg en het Ruhrgebied om
zo de Belgische grens te bereiken.

Prijs: 710 € per persoon in half pension
Toeslag éénpersoonskamer: 150 €
Logement: hotel Estrel (of gelijkwaardig)
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

