Berlijn en omgeving

O

p zo’n 550 km vanaf Nederland ligt de hoofdstad van Duitsland: Berlijn. In
Berlijn vindt men de interessantste bouwwerken van vandaag. Uit de
bouwputten die jarenlang het stadsbeeld bepaalden zijn geheel nieuwe
wijken gegroeid. Aan de Potsdamer Platz is een urbane stadswijk
ontstaan, midden in het voormalige niemandsland. In de hoofdstad is een groot aantal
nieuwe ambassades en ministeries gebouwd. Vooral de Rijksdag met haar
begaanbare koepel is een attractie die geen toerist in Berlijn mag missen….
Een programma suggestie: Berlijn en omgeving (5 dagen / 3 nachten)

1e dag: heenreis
06:00

16:00

Vertrek vanuit Nederland.
Keuze onderweg bijvoorbeeld: bezoek aan
Volkswagenfabriek; bij Maagdenburg Schiffshebewerk bij
de Elbe bekijken; bezoekje aan het museum aan het
voormalige IJzeren Gordijn;
Aankomst, inchecken in het ho(s)tel.
Warme maaltijd.
’s Avonds vrij in te vullen.

2e dag: Berlijn ‘oost’ en Sachsenhausen
08:00
09:00

19:00

Ontbijt.
‘s Ochtends: wandeling of fietstocht door het stadsdeel
Mitte aan de hand van door Oostwaarts verstrekt kaarten informatiemateriaal (o.a. langs Museum Insel, Pergamon museum, Berliner
Dom, Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz, Topografie des
Terrors, Hitlers bunker, sporen van de Muur, Brandenburger Tor, het
Rijksdaggebouw en het Bundeskanzleramt.
‘s Middags: bezoek aan Sachsenhausen, rondleiding en film.
Warme maaltijd.
’s Avonds naar de IMAX 3D bioscoop.

3e dag: keuzeprogramma in of buiten de stad
08:00
09:00

19:00

Ontbijt.
Keuze uit diverse dagprogramma‘s, bijvoorbeeld:
- kanoën en/of wandelen in het nationaal park Spreewald;
- bezoek aan Centraal Europa’s grootste kalkzandsteenmijn;
- bezoek aan het prachtige Potsdam (o.a. Schloßpark Sanssouci);
- excursie naar Polen (zwarte markt en natuurstudiecentrum).
Warm eten bij restaurant.
’s Avonds vrij in te vullen.

4e dag: bezoek aan Rijksdag en Berlijn ‘west’
08:00
10:00

19:00

Ontbijt. Uitchecken.
‘s Ochtends: bezoek aan de Rijksdag voor een rondleiding door plenaire zaal en koepel. Er is bij Oostwaarts
een video over 100 jaar Rijksdag ter introductie verkrijgbaar.
‘s Middags: naar West-Berlijn voor een gezamenlijk bezoek aan Gedächniskirche. Daarna vrij winkelen bij
Europacenter, Kaufhaus des Westens en natuurlijk de beroemde Kurfürstendamm.
Warme maaltijd, daarna disco en/of vertrek naar huis (circa 23:00 á 24:00).

5e dag: weer thuis
Aankomst in Nederland.

Groepen die een busreis naar Berlijn boeken kunnen gratis gebruik maken van een GPS
pakket. Hiermee kun je o.a. stadswandelingen maken.
Let op we hebben een beperkt aantal beschikbaar en er geldt op = op.

Voorbeeld accommodaties
Jugendgaestehaus
Die Pumpe >
groepsaccommodatie >
prive en gedeelde faciliteiten
mogelijk > ligging in centrum
> max 44 bedden > school–
en budget groepen >
restaurant > web:
www.pumpe-gaestehaus.de

Hostel Amstelhouse > eentot achtpersoons-kamers >
privé en gedeelde faciliteiten >
goede verbinding met het centrum
> max 200 bedden > budget
groepen > aangename sfeer >
gezellige buurt > web:
www.amstelhouse.de
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36Rooms hostel >
sfeervol hostel >
gedeelde faciliteiten > ligging
in centrum > max 110 bedden
> in levendige buurt
Kreuzberg > zeer geschikt
voor groepen > web:
www.36rooms.com
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Meer informatie over specifieke voor uw groep geschikte
accommodatie geven wij u graag.

Basisprijzen per persoon in normaal seizoen*
prijzen p.p.**

3d/2n

4d/2n

5d/2n

5d/3n

5d/4n

6d/3n

6d/4n

€ 250,00

—-

—-

—-

€ 300,00

—-

—-

EC/IC-trein

—-

€ 145,00

€ 170,00

€ 195,00

€ 220,00

€ 195,00

€ 220,00

touringcar****

—-

€ 95,00

€ 110,00

€ 135,00

€ 155,00

€ 165,00

€ 185,00

vliegen***

* In laagseizoen kortingen mogelijk. ** In basisprijs: accommodatie op basis van logies met ontbijt,
reisbegeleiding daar waar noodzakelijk, alle kosten touringcar; prijzen trein en vliegtuig zijn
afhankelijk van het moment van het boeken en groepsgrootte. Half pension toeslag vanaf 7 euro
per dag . *** Vliegmaatschappij Air Berlin **** bij volle busbezetting

Prijzen van aanvullende excursies (selectie)
cultureel & educatief in Berlijn
Stadswandelingen met GPS (gratis), gids (€ 120,00), bierbrouwerij (€ 6,00 p.p.), bedrijfs- of
schoolbezoek (gratis), vakbeurs (€ 12,50 p.p.), dierentuin (€ 5,00 p.p.), theater/opera (€ 10,50
p.p.), Pergamon museum (v.a. gratis), Hamburger Bahnhof (v.a gratis), Haus am Checkpoint
Charlie (€ 5,50 p.p.) en Berliner Dom (v.a. gratis), Stasimuseum (gratis)

actief & adventure in Berlijn en omgeving:

Oostwaarts organiseert sinds
1989 maatwerk groepsreizen
naar diverse gebieden en
steden in Duitsland!
We nodigen u uit om uw
plannen met ons te
bespreken bij ons op kantoor
of bij u op school.
We maken graag een
vrijblijvende offerte voor uw
groep!

Mountainbiken/fietsen in Berlijn (€ 12,50 p.p.), kanoën (€ 10,00 p.p.), mountainbiken met GPS (€
12,50 p.p.), boogschieten (€ 6,00 p.p.), Hochseilgarten/adventure touwen parcours (v.a. € 12,50
p.p.), klimmen & abseilen (€ 12,50 p.p.), draisine (€ 5,00 p.p.), schaatsen/skeeleren (€ 5,00 p.p.),
Filmpark Babelsberg (€ 14,50 p.p.), IMAX theater (€ 5,00 p.p.), zwemparadijs Blub (€ 5,00 p.p.),
boottochten (€ 6,00 p.p.), zwemparadijs Tropical Island in oude Zeppelin fabriek (€ 12,50 p.p.)

excursies buiten Berlijn
bezoek energiecentrale (€ 2,50 p.p), dagexcursie naar Polen (€ 5,50 p.p.p.d.), landbouw-,
mijnbouw- of milieuproject (gratis), kalkzandsteengroeve met fossielen zoeken (€ 5,00 p.p.),
Gedenkstätte Sachsenhausen (€ 0,00 p.p.), Sansouci (€ 9,00 p.p.), steden Wittenberg, Dessau
(o.a. Bauhaus, Ferropolis, 'stad van ijzer')

combinaties met andere steden en gebieden
Tip: combineer een verblijf in Berlijn met overnachtingen / programma in het Harzgebergte, het
Thüringer Woud, Dresden, Praag of Polen.
“MAATWERK GROEPSREIZEN NAAR CENTRAAL EUROPA, VAN LOW BUDGET TOT EXCLUSIEF”

Oostwaarts reisorganisatie
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
the Netherlands
tel.
fax

: 024 37 39 350
: 024 37 39 351

e-mail : info@oostwaarts.nl
web
: www.oostwaarts.nl

