Reisgroep Veldhoven

8-daagse busreis naar Berlijn en Brandenburg
dinsdag 18 t/m dinsdag 25 april 2017
Dinsdag 18 april - Heenreis
Na het vertrek uit Veldhoven maken wij in de omgeving van Gelsenkirchen
een tussenstop voor een koffie/thee met gebak.
Bij aankomst in het hotel in Zeuthen staat het diner klaar.
Woensdag 19 april - West Berlijn
Uiteraard maken we tijdens deze reis
uitgebreid kennis met de Duitse hoofdstad
Berlijn. Deze enorme stad met haar bewogen
geschiedenis, kent vele gezichten. Vanuit ons
hotel rijden we in ongeveer 30 à 45 minuten
naar het hart van Berlijn. Vanaf hier maken we
een stadstour onder leiding van een
Nederlandstalige gids langs de vele
bezienswaardigheden van Berlijn. De nadruk
zal bij de tour van vanochtend vooral liggen op
het voormalige West-Berlijn. U ziet hierbij o.a.
de Kurfürstendamm, de Gedächtniskirche en
rijden we over de Strasse des 17. Juni van de
Brandenburger Tor tot aan de Sigesäule en
passeren daarbij de Reichstag. Er zal ook een stop gemaakt worden bij het
Holocaust-monument en Checkpoint Charlie; de beroemdste grensovergang
tussen ‘Oost en West’. In de middag zal een bezoek gebracht worden aan
Story of Berlin: een interactieve reis door 800 jaar geschiedenis van Berlijn, en
het KaDeWe. We sluiten de dag af met een diner in een restaurant in het
westen van Berlijn, alvorens we terugkeren naar ons hotel.

Donderdag 20 april - Oost Berlijn
Waar we gisteren vooral West-Berlijn
hebben gezien, bezoeken we vandaag
het Oosten. Tijdens de stadstour zien
we o.a. de Bernauer Strasse, Unter den
Linden, Alexanderplatz, East Side
Gallery en Museuminsel met de Berliner
Dom. In de middag zullen we de
Reichstag (glazen koepel) bezoeken. Dit
is echter wel altijd onder voorbehoud. We sluiten de dag af met een diner in
het centrum van Berlijn, alvorens we terugkeren naar ons hotel.
Vrijdag 21 april - Spreewald
In omgeving Lübbenau, ca. 1 uur rijden
ten zuiden van Berlijn, bevindt zich een
prachtig natuurgebied: het Spreewald.
Het Spreewald wordt doorsneden door
honderden kanalen, slootjes en beekjes.
Het is een gebied met prachtige oude
huisjes, boerderijen, leuke dorpjes en
veel, heel veel water. De grootste plaats
van de regio is Lübbenau, met zijn
mooie Altstadt met de Nikolaikirche en een prachtig slotpark. Het
schilderachtige dorp Lehde, laat zich het best vergelijken met Giethoorn.
Voorbij Leipe komt u in opener gebied waar ooievaars en visarenden leven. U
ziet verschillende landerijen waar augurken worden verbouwd en u heeft de
mogelijkheid om de augurken te proeven. Burg is een gezellig
toeristenplaatsje met een haven voor de ‘Kahnvaarten’. Tot voor kort werd
het meeste vervoer nog door middel van deze zogenaamde ‘Kähnen’ verricht.
We zullen een drie-uur-durende ‘Kahnfahrt’ maken door het mooiste deel
van dit gebied.
Zaterdag 22 april - Sachsenhausen, boottocht Spree
In de ochtend zal een bezoek gebracht worden aan het voormalig
concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg, even ten noorden van
Berlijn. Een gids zal ons hier rondleiden. Voor degene die niet aan deze
excursie deel wil nemen, zullen wij een gids reserveren die hen meeneemt
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voor een wandeltocht door de Joodse wijk van Berlijn. ’s Middags zal een
boottocht over de Spree gemaakt worden. Daarna kunt u uw tijd naar eigen
inzicht besteden in Berlijn.
Zondag 23 april – Polenmarkt Hohenwutzen , Niederfinow
Even over de grens met Polen ligt de
overdekte Polenmarkt Hohenwutzen.
Hier is werkelijk van alles te koop tegen
schappelijke prijzen.
Na de mart vertrek naar Eberswalde.
Hier zullen we een bezoek brengen aan
het Schiffshebewerk Niederfinow. In
het Oder-Havel-kanaal wordt d.m.v.
deze indrukwekkende scheepslift een
hoogte van 36 meter overbrugd. Deze
passage kunt u zelf mee beleven, d.m.v. een boottocht van ca. 60-90
minuten. Na dit bezoek rijden we terug naar ons hotel in Zeuthen.
Maandag 24 april - Potsdam, Wansee
Barokstad Potsdam wordt ook wel het
‘Versailles van Berlijn’ genoemd. Hier kunt u
schitterend wandelen door het prachtige
park Sanssouci met de vele indrukwekkende
paleizen en bouwwerken. U heeft vrije
toegang tot de tuinen. In de middag maken
we een stop bij de nabijgelegen Wannsee.
Hier zullen we een bezoek brengen aan Haus
der Wannsee, Flensburger Löwe en het Max Liebermann Museum.
Dinsadag 25 april - Thuisreis
Na het ontbijt, het uitchecken en de bagage in de touringcar laden vangen wij
aan met de terugreis vanuit Zeuthen.
In omgeving Venlo maken we een tussenstop voor een afsluitend diner.
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