Reis Berlijn zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2022
LG-Herenthout heeft een overeenkomst gemaakt met Carolus-Reizen: voor de periode van 29/10 tot en met 2/11/2022 werd
een optie genomen op een autobus met 44 plaatsen voor de city-trip naar Berlijn. Reserveren kan door storting van € 200 per
deelnemer op rekening KBC BE63-7333-1612-0808 op naam van Landelijke Gilde Herenthout met in de mededeling: “Berlijn
2022” en de namen van de deelnemers.
De totale prijs op basis van vol pension en dubbele kamer is € 595 per persoon (toeslag single € 92). De reis- en annulatie
verzekering kost bijkomend € 32,50 per persoon (een positieve Covid-19 test wordt aanvaard voor annulatie) .
Mogelijk heb je zelf al een reisverzekering. De verzekeringsvoorwaarden zijn te vinden op www.carolus.be/verzekering.
Het maximum aantal deelnemers is 44. Graag reserveren ten laatste vóór zondag 1 mei 2022.
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Het bedrag van de mogelijk 41 en 42 gratis plaatsen wordt gebruikt voor de drank tijdens de lunch onderweg.

Berlijn:
In 2008 bezochten we met 16 gilde-leden Berlijn. Zij die erbij waren spreken er nu nog van. We hernemen het beste van toen en
breiden dit uit met een bezoek aan Potsdam en het concentratiekamp Sachsenhausen. Onze gids, Patrick Cannaerts, is
gespecialiseerd in onder meer het oorlogsverleden van Berlijn.

Programma (O=Ontbijt L=Lunch D=Diner inbegrepen):
1e dag (D) : Om 6u vertrekken we aan de Kerk in Herenthout (06h00) met eventueel een tussenstop in Houthalen. Via Venlo en
Hannover naar Berlijn. Onderweg stoppen we voor het middagmaal. In de vooravond komen we aan in de Duitse hoofdstad en na
een korte kennismaking begeven we ons naar het hotel. Avondmaal en overnachting.
2e dag (O – L – D) : In de voormiddag bezoeken we Slot Sanssouci. Dit kasteel ligt in het oostelijke deel van het gelijknamige
park en is een van de bekendste paleizen in Potsdam in de Duitse deelstaat Brandenburg. We bezoeken dit kasteel met
audioguide en nemen ook een kijkje in het Park Sanssouci. Na dit interessante bezoek rijden we om Berlijn heen en brengen na
het middagmaal in Oranienburg een geleid bezoek aan het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen. Avondmaal in ons
hotel. Voor meer info: . www.potsdam-park-sanssouci.de , www.sachsenhausen-sbg.de
3e dag (O – L – D) : Na het ontbijt begeven we ons naar het centrum van het vroegere Oost-Berlijn: Niederkirchnerstrasse,
Zimmerstrasse, Checkpoint Charlie, East Side Gallery, Marienkirche, Alexanderplatz, het Rotes Rathaus, de Neptunusfontein,… Het middagmaal is gereserveerd in de omgeving van de Potzdamer Platz. We blijven de hele dag in het voormalige
Oost-Berlijn rondzwerven. Het hele muurverhaal beleven we van kortbij. Daarna gaan we naar Hackesche Höfe, een prachtig
gerenoveerd complex. Als afsluiter gaan we na ons avondmaal in het hotel nog even de stad in en bezoeken we er het Manhattan
van Berlijn: Sony Center.
Voor meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz , https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotes_Rathaus ,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sony_Center https://nl.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charlie ,
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer ,
4e dag (O – L – D): Na het ontbijt begeven we ons naar Treptower Park, een park dat men gezien moet hebben. Daarna gaan we
naar het ‘Museuminsel’, het eiland in de Spree. Hier bevinden zich een vijftal musea: het Pergamonmuseum, het meest
prestigieuze van Berlijn (voor klassieke archeologie en archeologie uit het Midden-Oosten), het Bode-Museum, de Alte
Nationalgalerie, het Altes Museum en het Neues Museum. De lunch nuttigen we in Berlin-Mitte … Ook is er gelegenheid voor de
geïnteresseerden om een boottocht te maken op de Spree. Anderen hebben een ideaal moment om Berlijn zelf verder te
ontdekken of onze reisleider maakt u graag een voorstel. Diner in ons hotel. En daarna worden we verwacht in het FriedrichstadtPalast voor hun bekende revue/show en zang (programma nog onder voorbehoud). Welkom bij de nummer 1 in Berlijn voor
entertainment! Voor meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Treptower_Park , https://nl.wikipedia.org/wiki/Museumsinsel ,
https://www.palast.berlin/nl/
5e dag (O): Na het ontbijt vertrekken we naar huis met facultatieve lunch onderweg. Terug in Herenthout rond 20.00 uur.
Dit voorlopige programma is onderhevig aan eventuele wijzigen in functie van het tijdstip van een gepland bezoek of revue.

Hotel:
Best Western Hotel Steglitz International **** , is gelegen in Steglitz, één van de meest elegante wijken van in zuidwest-Berlijn.
Schlossstraße/Albrechtstraße 2, 12165 Berlin Tel: +49(0)30-790050, info@si-hotel.com.
Het eindstation voor U-Bahn lijn 9 ligt aan het hotel en brengt je via Kurfürstendamm en de Zoo tot in het noorden van Berlijn
zonder overstappen. Met de Nachtbus N9 doet hetzelfde traject tijdens de nacht. De S-Bahn lijn1 brengt je ook zonder
overstappen, naar Potsdam, Babelsberg, Wansee en Botanische Tuin. In de andere richting bereik je Potsdamer Platz,
Brandenburger Tor, Friedrichstrasse en Gesundbrunnen tot in het hoge noorden van Berlijn.
De moderne kamers hebben een badkamer met bad/douche en toilet, haardroger, telefoon, TV, WiFi, minibar en safe. Lobbybar,
cocktailbar. Lift. Internationale en “Berlin-Brandenburgische” keuken op basis van buffet.
Hotel : www.si-hotel.com S-Bahn: berlin s-bahn map - Zoeken (bing.com) U-bahn: Berlin U-Bahn Map (ubahn-map.com)
Bus: Bus transport in Berlin - Wikipedia

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:
° tafeldrank
° middagmaal heen- en terugreis
° inkomgelden: Museuminsel, evtl boottocht.
° reis- en verzekering: € 32,50.
° single-toeslag : € 92

Tips:

° Vervoer heen en terug met luxe autocar
° Vol-pension hoteldiensten:
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van avondmaal 1 dag t/m ontbijt 5 dag
° Rondritten door Berlijn.
° Revue voorstelling
° Inkom gelden:
Schloss Sanssouci, Sachsenhausen
° Audio-guide systeem.
° lunchen in de stad
° Begeleiding vanaf vertrek.
° Bij 42inschrijvingen: drank tijdens lunchen in de stad.
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° 1 dag : Je kan knapzak meenemen voor middagmaal onderweg.
° Je kan deze nieuwsbrief (Berlijn_LG-Herenthout2020.pdf) downloaden van onze website :
https://herenthout.landelijkegilden.be dan zijn de internet-links maar aan te klikken.

reservatie Berlijn - -- - - - zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2022 - - - - in te vullen vóór zondag 1 mei 2022 - - - - - -

Voor- en Achternaam(en) .....................................................................................................................................
Geboortedatum1 ............................................

eventueel (Geboortedatum2 ............................................)

Adres

.............................................................................................................................................

Tel

....................................................................... GSM ......................................................................

Reserveert voor de reis naar Berlijn van zaterdag 29/10 tot en met woensdag 2/11/ 2022
met ......................personen.
En betaalt hiervoor € 200 x

......... personen = € ..............................op rekeningnr BE63-7333-1612-0808 van LG-Herenthout

Aankruisen indien je een eigen reis- en annulatieverzekering hebt en wij niet voor een verzekering moeten zorgen.

