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5-daagse standplaatsreis 06/05 - 10/05

Woensdag 6 mei: Na de ophaalroute en de koffiestop rijden 

we richting Berlijn. Onderweg maken we een stop bij de 

voormalige grensovergang Helmstedt/Mariënborg. Deze was 

de belangrijkste om vanuit het vrije Westen naar Berlijn te 

reizen. In de loop van de middag komen we aan bij ons hotel 

in Schildow, iets ten noorden van Berlijn. 

Donderdag 7 mei: We beginnen deze dag met een bezoek 

aan het Mauermuseum bij Checkpoint Charlie. In het 

museum komen veel aspecten rond de Berlijnse Muur en de 

Koude Oorlog aan de orde. Wanneer we hier uitgekeken zijn 

gaan we naar een museum gewijd aan Berlijns bekendste 

snack: het Currywurst-museum. Hier vindt u alle informatie 

over deze Duitse specialiteit, en een lunch op maat mag hier 

niet ontbreken.  ’s Middags gaan we naar de Alexanderplatz. 

Vanuit de TV-toren heeft u op 200 meter hoogte een 

fantastisch uitzicht over de stad. 

 

Vrijdag 8 mei: Met een gids maken we een indrukwekkende 

rondrit door de Duitse hoofdstad. We zien onder andere de 

Brandenburger Tor en de Reichstag. Na de rondrit volgt een 

rondvaart door de binnenstad van Berlijn. Vanaf de boot kijkt 

u recht in het hart van de stad: bijvoorbeeld langs de  

TV-Toren, het Pergamonmuseum en de  Alte Nationalgalerie. 

Wanneer we van boord gaan, heeft u nog vrije tijd in de stad, 

voordat we weer naar ons hotel gaan. 

Zaterdag 9 mei: Een mooie toeristische route brengt ons 

naar het Spreewald. Dit waterrijke veengebied met de vele 

grachten en kanaaltjes doet ons denken aan Giethoorn. 

Met een gids maken we een rondrit door deze prachtige 

omgeving. Vervolgens maken we een rondvaart met een 

Kahn, welke nog op originele wijze wordt voortgeduwd met 

handkracht. U ontdekt de ware schoonheid van dit unieke 

landschap! Dan gaan we verder met de bus,  

naar het historische plaatsje Lehde.   

Zondag 10 mei: Na het ontbijt verlaten we ons hotel.  

We stoppen onderweg geregeld en besluiten de rit met  

een afscheidsdiner. Na het diner brengen we u terug naar  

uw opstapplaats. 

Berlijn is een stad met geschiedenis.  
Vanaf 1961 werd de stad verdeeld in  
Oost en West. Na de val van de Muur  
is men begonnen met de wederopbouw.  
Vandaag de dag wordt deze miljoenenstad 
bezocht door toeristen uit heel de wereld. 
Checkpoint Charlie is nog steeds een  
trekpleister, evenals de Brandenburger Tor. 

Berlijn en  
Spreewald
historie en natuurschoon

Reisinformatie
Reis 1: Berlijn, 5-daagse standplaatsreis 

Vertrek:  woensdag 6 mei 2015
Retour: zondag 10 mei 2015

Kosten voor deze verwenreis: € 649,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2015: € 619,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 50,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 42,50 p.p.
Reisverzekering: € 7,50 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  

incl. de genoemde excursies, entrees enz. 

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Schildow, Schildow (Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, bar 

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie, föhn 

Checkpoint 
Charlie


