
PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS- BERLIJN
Een vroeg vertrek per bus richting 
noorden met onderweg een paar 
stops en voor we het weten 
komen we aan in Berlijn. Het 
avondmaal en de overnachting zijn 
voorzien in een van de 
comfortabele studentenhotels, in 
een sterrenhotel of bij 
gastgezinnen. Men kan ook voor 
een nachtrit opteren, met vertrek 
in de vooravond.

Dag 2: BERLIJN CENTRUM
Het is ideaal te starten met een 
oriënterende rondrit doorheen 
Berlijn om een eerste algemene 
indruk van de stad te krijgen, maar 
om 12.00 uur zeker een stop aan 
de Carillon, Europa’s grootste 
klokkenspel. 
In de namiddag is er dan een 
wandeling in het historische 

centrum, best met een ervaren gids 
naar de Reichstag (bezoek aan het 
complex en de tentoonstelling over 
de Duitse geschiedenis), 
Brandenburger Tor, symbool van 
Berlijn, via Unter den Linden naar 
Berliner Dom, Rathaus, 
Fernsehturm, Nicolaiwijk en 
Alexanderplatz.

Dag 3: OOST & WEST
‘s Morgens brengen we een 
bezoek aan het kasteel 
Charlottenburg, het zomerverblijf 
van Sofie-Charlotte, de vrouw van 
Koning Frederik I, waar we de vele 
kunstschatten kunnen bezichtigen. 
In de namiddag moeten we naar 
Checkpoint Charlie, de vroegere 
grensovergang van West naar 
Oost-Berlijn waar we het 
fascinerende museum absoluut niet 
mogen missen. Daarna een 
wandeling en shopping op de 
Kurfürstendam en zeker eens naar 

Kadewe, het Berlijnse Harrods. En 
waarom ’s avonds niet naar een 
concert, een musical of een 
toneelvoorstelling?

Dag 4: BERLIN-MITTE
‘s Morgens begeven we ons naar 
het museumeiland in Berlin-Mitte 
met een enorme keuze: het Bode 
Museum, de Nationalgalerie, het 
museum voor islamitische kunst; 
maar het Pergamonmuseum, waar 
men 
o. a. het originele Pergamon-altaar 
en de marktpoort van Milet kan 
bewonderen, is een must. Vandaar 
wandelen we naar het 
Nicholaiviertel, en besteden 
aandacht aan de Nicholaikirche. In 
de namiddag rijden we naar 
Zehlendoff en bezoeken het 
Pauweneiland, de zomerresidentie 
van Koning Frederik-Willem II met 
de mooie tuinen, of bezoeken het 
Jagdschloss Grunewald.

Dag 5: POTSDAM
‘s Morgens vertrekken we 
definitief uit Berlijn en rijden naar 
Potsdam voor een bezoek aan het 
park en het ‘Neuen Palais’ van het 
kasteel Sanssouci, het mooiste 
rococokasteel in Duitsland. 
In de namiddag eventueel naar 
Babelsberg voor een bezoek aan 
veruit de grootste en oudste 
filmstudio’s van Europa, met 
spannende rondleidingen, 
tentoonstellingen en spectaculaire 
stuntshows. 

Dag 6: TERUGREIS

CULTURELE ONTMOETINGEN

Vanaf 4 dagen met       of      of BERLIJN
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