Berlijn, Duitsland
Vijfdaagse autocarvakantie van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 april 2017
PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek vanuit de diverse opstapplaatsen in West-Vlaanderen. We rijden via Antwerpen, Eindhoven
en Venlo naar het Duitse Ruhrgebied. Pauzes voor ontbijt en voor middagmaal onderweg langs de
autosnelweg. Daarna gaan we verder via Hamm, Bielefeld, Hannover, Braunschweig naar de
voormalige grens tussen West- en Oost-Duitsland. We rijden verder via Magdeburg naar Berlijn. We
komen Berlijn binnen en nemen onze intrek in het hotel Leonardo Berlin.
Dag 2
In de voormiddag maken we, onder begeleiding van onze gids, een wandeling in het hart van de stad
Berlijn. We starten aan de Alexanderplatz met zijn bekende TV-toren, en wandelen verder tot aan
het Museum-eiland en de Dom (die we bezoeken).
We wandelen verder langs “Unter den Linden”, met het Duits historisch museum, de Opera, de SintHedwigskathedraal, de Humboldt-universiteit, en vele andere historische gebouwen.
Vrij middagmaal in de buurt van “Unter den Linden”.
We wandelen nog een stukje door tot aan de Brandenburger Tor en de Reichstag.
Daar pikt onze bus ons op om naar Potsdam te rijden. In de namiddag hebben we er een begeleid
bezoek aan de tuin en het slot Sanssouci van Frederik de Grote. We passeren het kasteel Cecilienhof
in Potsdam, en keren terug naar het hotel.
Dag 3
In de voormiddag hebben we een boottocht op de Spree, langs het futuristische treinstation en de
nieuwe regeringsgebouwen.
Vrij middagmaal in de buurt van de mooi heraangelegde Gendarmenplatz.
In de namiddag hebben we opnieuw een stadswandeling, met vertrek op de Gendarmenplatz, en
met onder andere Checkpoint-Charlie (museum dat herinnert aan de muur van Berlijn), een
overgebleven stuk van de muur, het Holocaust-monument en de Potsdammerplatz met zijn moderne
gebouwen.
We besluiten de namiddag met nog wat vrije tijd voor een terrasje of wat wandelen, en keren terug
naar het hotel.
Dag 4
We starten aan het vernieuwde Olympisch stadion, waar Hitler de Duitsers toesprak.
In de latere voormiddag hebben we een begeleid bezoek aan het zomerkasteel Charlottenburg, en
wat vrije tijd in de tuin. Middagmaal aan de Kurfürstendamm.
Daarna hebben we tijd om de prestigieuze Kurfürstendamm te verkennen, met het warenhuis KDW,
de Gedächtniskirche, het Europacentrum, enz.
Tenslotte is er nog wat vrije tijd om te shoppen of om nog een museum te bezoeken, af te spreken
met de gids.
Dag 5
We rijden terug naar West-Vlaanderen, via Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Bielefeld,
Dortmund, Eindhoven en Antwerpen. Meerdere stops worden voorzien, in de voormiddag, op de
middag, en in de namiddag.

Lichte wijzigingen aan het programma zijn steeds onder voorbehoud.

Info en inschrijvingen?
Vief Travel – Groeningelaan 40 – 8500 KORTRIJK
Tel. 056 25 72 61 – info.west@vief.be – www.viefwest.be
Voor een boeking volstaat het 100 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer van Vief
West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling “Vief Travel/Berlijn”. Let op de datum
van betaling indien u wenst te genieten van korting.

