Seniorenwerking Gewest Londerzeel

City trip naar Berlijn.
5 dagen (4 overnachtingen)
van maandag 1 juni 2020
tot vrijdag 5 juni 2020
Plaats – periode:
Vertrek: maandag 1 juni 2020 te Londerzeel, Heldenplein om 6.00 u
Terug :
vrijdag 5 juni 2020 omstreeks 20.30u
Ons verblijfshotel:
Abacus Tierpark Hotel ****
Franz-Mett-Straße 3 -9,
10319 Berlin,
Duitsland

Inschrijving:
- Met bijgevoegd inschrijvingsformulier over te maken aan Charline
Verrijken.
- Uw inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van
350 € per persoon op het rekeningnummer:
IBAN BE61 7341 4222 2217
BIC KREDBEBB van de “Landelijke gilden, Seniorenwerking
gewest Londerzeel” en dit “TOT VOLZETTING” !
Prijs:

van 20 tot 25 deelnemers
Van 26 tot 30 deelnemers
Van 30 tot 35 deelnemers
Van 36 tot 40 deelnemers
Van 40 tot 49 deelnemers

530 €/per persoon
520 €/per persoon
510 €/per persoon
495 €/per persoon
485 €/per persoon

Toeslag eenpersoonskamer: 90 €
Inbegrepen:
- Reis per luxe touringcar in Luxe Class
- Alle rondritten en transfers volgens programma De Vriendt.
- Annulerings- en bijstandsverzekering..
- 4 nachten in “Abacus Tierpark “ te Berlijn.
- Half pension vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 5.
- Nederlandstalig gidsbegeleiding.
- De boottocht op de “Spree” in Berlijn.
- Ingang museum Schloss Sans Souci.
- Fooien voor de gids, chauffeur.
Niet inbegrepen:
- Persoonlijke uitgaven.
- Eventuele dieseltoelagen en extra lokale toeristentaks.
- Eventuele inkomgelden.
Reisformaliteiten:
- Geldige identiteitskaart
Meer info bij: Charline Verrijken, verantwoordelijke reizen
052-30 15 85, GSM 0496 78 54 28 charlineverrijken@gmail.com
of Filip Van Dyck, voorzitter
052-30 06 79, GSM 0476 91 01 89 filip.van.dyck@scarlet.be

PROGRAMMA *
* In het kader van lokale feestdagen of evenementen is een kleine aanpassing van het
programma mogelijk

1ste dag : vertrek om 6 uur te Londerzeel. Via Venlo en Duisburg bereiken
we Bottrop voor onze ontbijtstop. Nadien rijden we via Bielefeld en
Hannover, waar we een middagstop houden. Daarna naar Magdeburg en
Brandenburg om in de vooravond ons verblijfshotel in Berlijn te bereiken voor
de kamerverdeling en het dinerbuffet.

2de dag: na het ontbijt vertrekken we voor een eerste kennismaking met het
boeiende centrum en bezoeken de
imposante koepel van de Rijksdag
vanwaar we een prachtig uitzicht
hebben op het vroegere Oost- en
West-Berlijn. Nadien wandelen we via
de Brandenburgse Poort en de Pariser
Platz naar het Holocaust monument om
ten slotte op de Potsdamer Platz bij
het futuristische Sony-center te
belanden. Na een vrij middagmaal
zetten we onze wandeling verder naar de beklijvende Topographie des
Terrors en Checkpoint Charlie om te eindigen op het mooiste plein van
Berlijn: de Gendarmenmarkt. Na
voldoende vrije tijd en een gezellig
terrasje keren we terug naar ons
hotel.

3de dag: vandaag beginnen we bij de Eastside Gallery, een 1,3 km lange
restant van de gehate Berlijnse muur. Nadien gaat het richting Bahnhof Zoo,
ons vertrekpunt voor de ontdekking van het vroegere West-Berlijn met o.a.
de Kurfürstendamm en de ruïne van de Gedächtniskirche. In de namiddag
wandelen we vanaf de Opernplatz
waar de boekenverbranding
plaatsvond via de Neue Wache met
het prachtige beeld van Käthe
Kollwitz, naar de Spree-oever aan
de Berliner Dom. Vanaf hier maken
we een boottocht. Nadien gaat de
wandeling verder via de
Alexanderplatz naar de merkwaardige Hachesche Höfe.
4de dag: na het ontbijt gaat het richting Schloss Charlottenburg en Potsdam.
In deze wereldvermaarde parken wandelen we langs schitterende paleizen
zoals Schloss Sans Souci, het Neues Palais en Cecilien Hof, paleizen vol
unieke verhalen, waar wereldgeschiedenis werd geschreven. Wij bezoeken
een van deze paleizen nl; Schloss Sans Souci. Na dit bezoek rijden we via de
legendarische Glienicker Brücke, waar tijdens de koude oorlog
meesterspionnen werden uitgewisseld, terug naar ons hotel.
5de dag: met koffers vol onvergetelijke herinneringen verlaten we deze
unieke stad die zich steeds opnieuw weet uit te vinden en te vernieuwen. Via
de gebruikelijke stops bereiken we Londerzeel rond 20u.30.
VERBLIJFSHOTEL:

Abacus Tierpark Hotel ****
Franz-Mett-Straße 3 -9,
10319 Berlin,
Duitsland

Dit 4-sterrenhotel ligt pal tegenover de dierentuin Friedrichsfelde in de
Berlijnse wijk Lichtenberg.
Kamers: Elegant en comfortabel ingericht met; WiFi , tv, telefoon en
badkamer met bad/douche, toilet, toiletartikelen.
Maaltijden: Ontbijtbuffet ’s morgens en ’s avonds dinerbuffet.

Deze reis wordt verzorgd door reizen De Vriendt, C-vergunning C3267

