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De Berlijnse muur
scheidde jaren het
Oosten en het Westen

Controlepost Checkpoint
Charlie in Berlijn

Paleis Sanssouci is een van de bekendste paleizen in Potsdam
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Reis naar Berlijn
D.V. 4 t/m 7 oktober 2022
Deze reis staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog
en de Koude Oorlog. In Berlijn ligt de geschiedenis
letterlijk op straat. Hier vierde Hitler zijn triomfen en
pleegde er zelfmoord. Ruim voor de oorlog bloeide het
Joodse leven in Berlijn als nergens anders. We nemen u
mee met een wandeling door de Joodse Wijk en naar het
concentratiekamp Sachsenhausen. In het Museum Berlin
Story Bunker ziet u de opkomst van het nationaalsocialisme
in Duitsland.
Oost en West zijn samengevoegd en dat maakt Berlijn tot
een unieke metropool. We maken ook een rondrit met gids
door Potsdam en we bezoeken hier de tuinen van het slot
Sanssouci.

Aad van Toor | reisleider, oud-journalist
bij het Reformatorisch Dagblad
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Dag 1 en 2
Dinsdag 4 en woensdag 5 oktober
De eerste dag vertrekken
we na de koffie met gebak
in Apeldoorn richting
Berlijn.
Onderweg stoppen we
bij de voormalige OostDuitse grensovergang
Marienborn, de enige
grenspost die ons nog
herinnert aan de tijd van
het Ĳzeren Gordijn. De
Muur is weg, maar de sfeer
is er nog steeds grimmig,
grauw en troosteloos. ‘s
Avonds dineren we in ons
hotel in Berlijn.

’s Morgens op de tweede
dag rijden we met een
Nederlandssprekende
gids door Oost-Berlijn.
U ziet de belangrijkste
bezienswaardigheden
zoals o.a. De Berliner
Dom, Checkpoint Charlie,
de Brandenburger Tor
en Alexanderplatz.
Dit is een bekend
verkeersknooppunt in het
oostelijk deel van Berlijn.
Dagelijks komen hier meer
dan 300.000 mensen.
Ook passeren we Unter
den Linden. Dit is een

De grenspost
bij Marienborn
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van de bekendste lanen
in Berlijn. Het was tijdens
de Koude Oorlog de laan
van het triomferende
socialisme van de
toenmalige DDR.
Joodse wandeling

’s Middags heeft u vrije
tijd om zelf Oost-Berlijn
te verkennen. U kunt gaan
winkelen of bijvoorbeeld
de Berliner Dom bezoeken.
U kunt ook naar het
Museumsinsel gaan; dit is
een eiland in de rivier de
Spree, waar zich vijf musea
bevinden (entrees zijn niet
bij de prijs inbegrepen).
Achter de Dom loopt de
rivier de Spree waar u
kunt wandelen. Ook zijn
er diverse restaurants. U
krijgt t.z.t. van ons een
overzicht van de mogelijke
bezienswaardigheden.
We dineren in een restaurant in de stad. Aansluitend
maken we o.l.v. een gids
een wandeling door de
Joodse Wijk (ca. 1,5 uur).

De Berliner Dom

Unter den Linden, de bekendste laan in Berlijn

Monument in de Joodse wijk
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Tuinen rondom Paleis Sanssouci

Het museum Berlin Story Bunker vertelt de opkomst van het nationaalsocialisme en Hitler
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Dag 3
Donderdag 6 oktober
’s Morgens rijden we naar
Potsdam, een stad die wat
betreft de geschiedenis
onlosmakelijk verbonden is
met Berlijn. De stad is bijna
helemaal vernietigd in de
Tweede Wereldoorlog en
en werd tijdens de opsplitsing van Duitsland onderdeel van de DDR.
We maken een rondrit
door deze stad o.l.v. een
Nederlandssprekende gids. Potsdam heeft
prachtige, barokke gebouwen en hier staat ook het
paleis Sanssouci. U kunt
zelf rondkijken in de tuinen.
Aansluitend heeft u vrije
tijd in de Hollandse wijk,
waar u gezellig kunt winkelen. ’s Avonds dineren we
weer in ons hotel.

bezoek aan het Museum
Berlin Story Bunker. Het
museum, dat in een bunker
is gevestigd, bestaat uit
een permanente tentoonstelling over 800 jaar
Berlijnse geschiedenis. Het
begint bij het ontstaan van
de stad, vervolgens gaat
het over de Pruisische tijd,
de Weimarrepublik, de
opkomst van de nazi’s en
de Tweede Wereldoorlog,
de Berlijnse deling tijdens
de Koude Oorlog en de
Duitse hereniging. In de
tentoonstelling over Hitler
wordt de vraag gesteld
hoe het kon gebeuren dat
zovelen op hem stemden.
U ziet ook een reconstructie van de oorspronkelijke
bunkerruimte waar Hitler
zelfmoord pleegde.

Museum Berlin Story
Bunker

’s Middags gaan we terug
naar Berlijn voor een
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Dag 4
Vrijdag 7 oktober
Na het ontbijt rijden we naar Oranienburg voor
een bezoek aan het voormalig concentratiekamp
Sachsenhausen. In Sachsenhausen zaten van 1939 tot
1945 ongeveer 200.000 mensen gevangen, waarvan er
zeker 30.000 tot 50.000 mensen om het leven kwamen
omdat ze streden tegen het nationaalsocialistische
regime. Het concentratiekamp is nu een museum en
een gedenkplaats, om iedereen te laten zien welke
gruweldaden er hebben plaatsgevonden en om ons
eraan te herinneren dat zoiets nooit meer mag gebeuren.
Rond 11.00 uur rijden we terug naar Nederland, waar nog
een afscheidsdiner in De Lutte voor u klaarstaat.
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Informatie en prijzen
Image Travel organiseert
deze reis.
Op deze reis zijn de
algemene reisvoorwaarden
van Image Travel van
toepassing. Image Travel is
aangesloten bij de SGR.
Om mee te kunnen gaan,
dient u mobiel te zijn en
goed te kunnen lopen.
Deze reis is niet geschikt
voor mensen die een
rollator nodig hebben.

• 2 diners in het hotel en
1 diner in de stad
• Afscheidsdiner
• Genoemde entreegelden en excursies (tuinen paleis Sanssouci,
Museum Berlin Bunker
Story en concentratiekamp Sachsenhausen
• Nederlands sprekende
gids in Berlijn, Potsdam
en tijdens de avondtour
in de Joodse wijk

Hotelinformatie

Niet bij de prijs is
inbegrepen:
• Uitgaven van
persoonlijke aard
• Overige niet genoemde
entreegelden en
excursies
• Overige niet genoemde
maaltijden, zoals
lunches en drankjes bij
het diner
• Reis- en annuleringsverzekeringen

U verblijft in het
viersterrenhotel Holiday
Inn in West-Berlijn. Het
hotel beschikt over een lift,
binnenzwembad, fitness/
gymzaal en WiFi.
De comfortabele kamers
zijn voorzien van koffie/
theefaciliteiten en een
waterkoker.
Bij de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar Comfort Class
• 3 overnachtingen met
ontbijtbuffet
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Opstapplaatsen

Heinenoord, Alblasserdam,
Meerkerk en Apeldoorn
(RD-gebouw).
In Apeldoorn kunt u uw
auto laten staan op een
afgesloten parkeerplaats
(parkeren is wel op eigen
risico).

Viersterrenhotel Holiday Inn in
West-Berlijn

Prijzen

RD-abonneeprijs € 555,p.p. Niet-abonnees betalen
€ 575,- p.p. Toeslag
eenpersoonskamer
€ 95,-. Er is slechts een
aantal eenpersoonskamers
beschikbaar.

Hotellounge

Aanmelden

Meld u aan (vóór
1 augustus) via
het bijgevoegde
inschrijfformulier of via
beleefenontmoet.nl.
Een van de hotelkamers
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