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Berlijn & Brandenburg
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EEN HIPPE WERELDSTAERD
TE MIDDEN VAN WAT
EN GROEN

Berlijn is sedert de eenmaking weer en smeltkroes van culturen en
volkeren geworden. Iedereen vindt er zijn plaatsje en de bezoekers
stromen toe. Maar men vergeet altijd dat Berlijn ook “ergens” ligt.
Daarom doen wij het net even anders en bezoeken eerst (een deel
tje van) Brandenburg – de streek rond Berlijn – vooraleer ons in het
gewoel van de metropool te storten.
PROGRAMMA

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid):  € 1.046
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 778
alleenreizende:
€ 1.318
supplement hond: 
t.p. te betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit • busexcur
sie dag 5 (incl. entree Kloster Lehnin) • 7 dagen
tickets voor het openbaar vervoer in Berlijn
en Potsdam • geleide stadswandelingen dag
2, dag 7, dag 12 en dag 16 • geleide bezoe
ken incl. toegangsgelden Industriemuseum
Brandenburg, Slawendorf, Sanssouci & Neues
Palais (Potsdam) • toegangsgelden voor
Boomkruinwandeling, Schloss + Park Branitz,
Pergamonmuseum en Filmpark Babelsberg •
boottocht op de Spree • 4 etentjes • welkomst
drink en enkele extra drinks • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 juni 2020

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

Fietsen zijn niet noodzakelijk om deel te
nemen aan het programma, maar wel een
uitstekend vervoermiddel voor bepaalde
verplaatsingen en om op verkenning te gaan.

Dag 1 Kennismaking en welkomstdrink
op de camping in Brandenburg an
der Havel.
Dag 2 Samen met een gids verkennen we
Brandenburg. ’s Avonds een gezamenlijk
etentje.
Dag 3 Met de fiets of al wandelend
op pad door de waterrijke streek van
de Havel.
Dag 4 Geleid bezoek aan het
Industriemuseum en daarna een introductie in de cultuur van de Sorben.
Dag 5 Busexcursie met eerst een bezoek
aan bisschopsresidentie Burg Ziesar en
vervolgens aan Kloster Lehnin. Als laatste activiteit een wandeling boven de
boomkruinen in Beelitz – Heilstätten.
Dag 6 Een korte en eenvoudige verplaatsing naar Burg (Spreewald).
Dag 7 Per fiets of lijnbus naar Cottbus
voor een geleid bezoek aan dit charmante stadje.
Dag 8 Met de fiets langs de bomen,
kanalen en ooievaarsnesten van het
Spreewald. Alternatieven voor de niet-‐
fietsers: wandelen, kanovaren of zich
laten varen. s’Avonds wisselen we onze
ervaringen uit bij een etentje.
Dag 9 Vandaag via Cottbus naar het
prachtige Schloss en Park Branitz met
z’n majestueuze bomen. Namiddag vrij.
Dag 10 Verplaatsing naar Berlijnse
camping.
Dag 11 Met bus en U-bahn naar
de stad voor een eerste kennismaking: langs Bahnhof Zoo, de chique

Fasanenstrasse , Kurfürstendamm en
de Gedächtniskirche. Daarna langs het
Europacentrum en KaDeWe. Na de middag van Tiergarten tot Alexanderplatz en
terug. We besluiten de dag in de trendy
buurt van de Hackesche Höfe.
Dag 12 Vandaag leidt een stadsgids ons
door Berlin-Mitte.
Dag 13 Langs station Friedrichstrasse
naar de Schiffbauerdamm en voorbij
het theater van Bertolt Brecht. Op het
Museumeiland lopen we binnen in het
vermaarde Pergamonmuseum. Na een
gezamenlijke lunch gaan we spelevaren
op de Spree. Tot slot een geleid bezoek
aan de Reichstag.
Dag 14 Wie “Berlijn” denkt, denkt “de
Muur” en “WO II”: we bekijken restanten
van de Muur, lopen langs Checkpoint
Charlie en eindigen op Potsdamer Platz.
Na de middag vrij.
Dag 15 Geen Berlijn zonder Potsdam:
we gaan terug in de tijd in het slot Sans
Souci en lopen door het park tot bij het
Neues Palais.
Dag 16 Berlijn is ook jong, brutaal en provocerend. Vergeet Amsterdam: samen
met onze stadsgids gaan we op stap in
Kreuzberg en Friedrichshain! Na de middag een bezoek aan Treptower Park.
Dag 17 We kunnen misschien niet naar
Hollywood, maar wel naar Filmpark
Babelsberg in Potsdam. Tegen de
avond wordt het dan tijd voor ons
afscheidsetentje.
Dag 18 Einde van een mooie VKT-reis. △

