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 5-DAAGSE - CULTUURREIS   

 VAN 5 TOT EN MET 9 MEI  2018 

 

VVOG – PLUS ! 

 

 

 



DAG 1: ZATERDAG:                      Brussel - Berlijn  
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn  om 09.25u – aankomst Berlijn 10.50u.  

11.15u:  start intro-tour Berlijn – met eigen bus langs: het kasteel Charlottenburg, City-West 

(Kurfürstendamm, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche  (indien goed in de tijd  - even tot in de 

kerk voor het mooie blauwe glas), KaDeWe…), Tiergarten, Siegessäule, Schloß Bellevue, 

Kongreshal, Regeringswijk met de Rijksdag, Brandenburgse Poort, Unter den Linden, Spree-

eiland, Alexanderplatz  (afzetten bagage), Hackesche Markt,… 

13.00u: Lunch in het restaurant Barcomi’s.   

14.30u: Bezoek aan de Hoffmann-collectie. 

16.00u:  Wandeling door de wijk ‚Spandauer Vorstadt‘, waar vroeger joods leven was/nu 

hippe wijk  (Hackesche Höfe,  Haus Schwarzenberg met ‚Blindenwerkstatt Otto Weidt‘, 

Oranienburger Straße,  Clärchens Ballhaus …) 

17.30u:  met de hele groep wandeling naar het hotel. 

18.00u: inchecken in het hotel Park Inn by Radisson (aan het Alexanderplein) 

20.00u:  Diner in het hotel. 

DAG 2: ZONDAG:                                    Berlijn  
 
09.00u: Vertrek van het hotel/te voet  naar het Spree-/museumeiland (Unesco-

werelderfgoed); bezoek aan het infocentrum over het ‚Humboldtbox‘: over de reconstructie 

van het koninklijk paleis (museumcomplex vanaf 2020) +  maquette historisch stadsdeel 

1900 + overzicht/masterplan museumsensemble. 

10.30u: Bezoek aan het Neues Museum: bijzondere verbouwing (arch. Chipperfield) + 

Egyptische collectie. (met de buste van Nefertiti) 

 

12.00u:  Bezoek aan de Berliner Dom in de vorm van een ‚middaggebed‘ met orgelspel. 



12.30u: Gezamenlijke  lunch in het museumrestaurant van het Duits Historisch museum. 

Vrije namiddag, maar hier zijn toch 2 opties: 

 14.00u: Vrij bezoek aan het Pergamonmuseum: de marktpoort van Milete, de 
Ischtarpoort, de processiestraat van  Babylon….( de zaal met het Pergamonaltaar is 

gesloten). Het museum telt 4 afdelingen met Assyrische, Babylonische, 

Perzische en Islamitische kunstwerken (o.a. De Ishtarpoort uit Babylon). 

Nadien op eigen kracht naar het hotel. 

 

 
 

 Ofwel volgen we onze gids : 

15.30u: Wandeling: Unter den Linden (met het Duits Historisch Museum/ mooie 

verbouwing/uitbreiding (arch. Pei), de ‚Neue Wache‘ met de treurende moeder van Käthe 

Kollwitz), Bebelplatz (met de opera, Humboldtuniversiteit, monument van de 

boekenverbranding,…), Gendarmenmarkt (mooiste plein van Berlijn met het Konzerthaus, de 

Französicher en Deutscher Dom), Friedrichstraße/-passage. 

17.30u: Terugkeer met de metro naar het hotel. 

19.30u:  Vertrek te voet naar het restaurant.  (15 min) 

20.00u: Diner in de Hackeschen Höfe  bv. Hackescher Hof: http://www.hackescher-hof.de/  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.hackescher-hof.de/


 

 

DAG 3:MAANDAG                                     Berlijn  
09.00u vertrek met gecharterde bus via: Leipziger Straße/Platz, Potsdamer Platz, Martin 

Gropiusbau, Topografie des Terrors (adres van de SS- en GeStaPo-centrales), Checkpoint 

Charlie, Joods Museum (uniek ontwerp van de arch. Daniel Libeskind/ stop voor de uitleg 

buiten),  de wijk Kreuzberg, de stilgelegde luchthaven Tempelhof, via dé Kreuzberg, 

Schöneberg (stadhuis/toespraak Kennedy)… naar Dahlem. 

11.00u bezoek aan het Brückemuseum (vaste collectie) + ernaast Kunsthaus Dahlem (in het 

voormalige atelier van Arno Breker) met de interessante tijdelijke tentoonstelling:  

12.45u Vertrek naar het restaurant Paulsborn in het bos Grunewald. 

13.00u: Lunch in het  restaurant Paulsborn. 

14.15u: Route door het groene Berlijn naar de vertrekplaats van de privé- gecharterde boot:  

15.00u:  Boottocht: de Spree opwaarts van west naar oost… met koffie + Berlijnse bol. 

16.45u:  Aankomst aan de East-side-galerie (langste/bontste stuk muur) 

17.00u: Terugkeer naar het hotel -  met de bus -  via de Karl Marx Allee. (voormalige Stalin 

Allee/ een stukje Moskou in Berlijn) 

19.30u: Vertrek te voet naar het restaurant.  (15 min) 

20.00u: Diner in de Nikolaiwijk (een stukje heropgebouwd oud Berlijn): Reinhards Restaurant 

DAG 4: DINSDAG:                                    Berlijn. 
 
08.30u: Vertrek van het hotel met het openbaar vervoer naar Potsdamer Platz/ Kulturforum. 

09.00u:  Rondleiding Filharmonie in dit bijzondere gebouw/ architekt  Scharoun). 

10.15u : Bezoek aan de Gemäldegalerie  (met veel Vlaamse en Hollandse meesters:  van Eyck, 
Bruegel, Cranach, Dürer, Rembrandt, Vermeer…) 
 

 



12.00u: Vanaf de Potsdamer Platz betreden we de Kollhoff tower. Hier nemen we  de snelste 

lift van Europa en hebben  bovenaan het mooiste panoramisch zicht over Berlijn 

13.00u: Lunch in het Sonycenter: bv. Josty: http://www.josty-berlin.de/de/restaurant/  

14.30u: Wandeling langs de Brandenburgse Poort/Pariser Platz. 

15.15u : Bezoek aan het dak en de koepel van het Rijksdaggebouw/formule taart en koffie  

in het restaurant Käfer op het dak. 

17.15u: Terugkeer met de stadsbus naar het hotel. 

19.30u: Vertrek per private bus  naar het restaurant.  

20.00u: Diner in een restaurant aan de Gendarmenmarkt:  Restaurant  Brasserie. 

DAG 5:WOENSDAG:         Berlijn – Sanssouci -  Brussel  
 
09.00u: Vertrek per bus + bagage naar de Wannsee via het Olympisch Stadion ( 1936).  

11.00u: Bezoek aan de Liebermann-villa (met mooie tuin/Heckengarten):  

12.00u: Over de Brug van Glienicke (Spionnenbrug), kleine oriëntatierit in Potsdam/ oude 

markt met replica van het Sanssouci kasteel. 

12.30u: lunch in het restaurant Mövenpick, vlakbij het kasteel Sanssouci. 

13.45u: Bezoek aan  kasteel + terrassen Sanssouci: Nadien met onze bus rond het park en  

via de Russische Kolonie + de Hollandse wijk. 

16.00u AVUS. De AVUS (voluit Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße) is de oudste 

autoweg (weg gesloten voor niet-gemotoriseerd verkeer) van Europa, gelegen tussen het 

Tentoonstellingspark en de wijk Nikolassee in het Zuidwesten van Berlijn. De AVUS werd 

oorspronkelijk vooral gebruikt als racecircuit en heeft deze functie gehouden tot 1998. 

Via de Beurs en Congrescentrum naar de luchthaven.  

 
Terugvlucht naar Brussel om 18.45 u. Aankomst Brussel 20.10u. 

http://www.josty-berlin.de/de/restaurant/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn


 

VERTREK  5 MEI 2018 :  PRIJS PER PERSOON: ca 1.385 € in dubbele kamer; (single +190€) 

minimum 20 personen  

INBEGREPEN 

 Heen en terugvluchten Brussel-Berlijn- Brussel ( Brussels Airlines) 

 Luchthaventaksen (85€ steeds onder voorbehoud van wijzigingen) 

 Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

 Reisbegeleiding  

 Competente  Nederlandssprekende gidse in Berlijn. 

 Overnachting in centraal gelegen ****hotel Park Inn by Radisson ( Alexanderplatz) 

 Alle maaltijden met dranken. 

 Transfers van luchthaven naar het centrum en terug. 

 Fooien voor gidsen en chauffeurs ( waarde 30€pp) 
 

NIET INBEGREPEN:   Bijstandsverzekering en/of annulatieverzekering 

OPMERKING: De luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen herzien, in functie van de 
boekingsklasse en van de schommelende luchthaventaksen of brandstoftoeslagen. Onze tarieven zijn 
gebaseerd op prijzen bekend op 22/11/17. 

SPECIALE    ANNULATIEVOORWAARDEN     

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom, met minimum 500€ per persoon 

 Van 60 tot 30 dagen voor de afreis : 60% van de reissom, met minimum 750€ pp. 

 van 30  dagen voor afreis tot de dag van vertrek  : 100% van de reissom 
___________________________________________________________________________ 

 Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6  -   8000 Brugge Belgium- Tel  050 33 25 10 -  Fax 050 33 26 10 
 Lic. A 1095   paul@asteriaexpeditions.be   -  Algemene voorwaarden zie: www.asteriaexpeditions.be 

 

ONS VERBLIJFSHOTEL PARK INN BY RADISSON**** (zeer centraal gelegen 

op de ALexanderplatz) 

 

mailto:%20%20paul@asteriaexpeditions.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 


