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Brussel, september 2018 

 

Beste vrienden, 

 

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van februari ‘18, hebben wij voor 2019 

gekozen voor een vliegtuigreis naar Berlijn en Dresden. 

De reis wordt georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made Travel’ uit Genk dat ook onze vorige 

vliegtuigreizen verzorgde.  

 

Er wordt slechts één reis ingericht van 1 tot 7 juni 2019. 

 

Dit jaar beschikken we over een Nederlandstalige gids. Voor meer details over de reis verwijzen we 

naar de specifieke uitnodiging in deze zending.  

 

De busreis gaat naar de vallei van de Aube. Hiervoor deden we beroep op Reizen Lauwers, 

voor velen geen onbekende maatschappij. 

 

De reisperiode is van 19  tot 24 augustus 2019. 

 

Voor meer details over de reis verwijzen we ook hier naar de specifieke uitnodiging in deze 

zending. 

 

Opgelet !!!  

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een KBC-Mastercard 

beschikt en de betaling uitvoert via je KBC-rekening). We hebben al verschillende malen 

ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.  

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een verzekering 

werd afgesloten.  

 

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op 

onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen binnen 

het vooropgestelde betaalblok. 

  

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te volgen.  

 

De reis wordt beperkt tot maximum 40 deelnemers. 
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8-daagse Cultuurreis – Citytrip 
 

BERLIJN- DRESDEN 
 

van zaterdag 1 juni tot vrijdag 7 juni 
 

 

 

 

We vertrekken met Brussels Airlines vanuit Zaventem om 09.25 uur met aankomst in Berlijn Tegel 

om 10.50 uur.  

Wij keren terug vanuit Berlijn Tegel om 20.35 uur met aankomst in Zaventem om 21.55 uur. 

De verplaatsingen in Berlijn en Dresden worden gemaakt met een luxe autocar. 

Het voorziene programma (verkort): 

 

Dag 1: Brussel-Berlijn 

Bustransfer naar het hotel. Lichte lunch in Restaruant Marinelli waarna check in. 

Wandeling naar Checkpoint Charlie. Bezoek aan het Mauermuseum (vnl. uitleg en geschiedenis 

rond de Berlijnse muur), waarna we terug wandelen via de Mauerweg tot aan Topografie des 

Terrors (een expositie over de wandaden van de nazi's). 

Verblijf in Hotel Ibis Berlin City Potsdammer Platz.  

http//www.ibis.accorhotels.com/ibis_hotel/Berlijn 

 

Dag 2: Wandeling door Berlijn (ong. 4,5 km)  

De Reichstag met Koepel (regeringszetel van het verenigd Duistland).  

De Brandenburger Tor (de enige stadspoort van Berlijn die nog overeind staat), Holocaust 

Mahnmal (monument van de vermoorde Joden in Europa). 

We slaan af naar de Friedrichstrasse (met de drie Quartiere - grote gebouwencomplexen met o.a 

winkels en kantoren). Verder naar de Gendarmenmarkt waar voldoende tijd is voor een vrije 

lunch.  

Na de lunch vervolgen we de wandeling naar de Deutscher Dom en de Französischer Dom (lijken 

op het eerste zicht exacte kopieën). Verder naar de Alte Bibliothek, de St. Hedwigs Kathedrale, 

de Staatsoper Unter den Linden en de Humboldt Universität om uit te komen bij de Neue 

Wache. Vervolgens terug naar de boulevard Unter den Linden en de Bebelplatz om te eindigen 

op de bekende Alexanderplatz. 

Avondmaal en verblijf in Hotel Ibis.  

 

Dag 3: Met de autocar via de Mauer Gedenkstätte naar de Stasi Gevangenis 

De officiële gedenkplek voor de muur bevindt zich in de Bernauer Strasse. Een uitzichttoren 

maakt het mogelijk om een blik te werpen op het niemandsland tussen de wanden.  

Bezoek Stasi Gevangenis Berlin - Hohenschönhausen. Een bezoek begint met een film over de 

praktijken van de Stasi. Daarna volgt de rondleiding door ex-gevangenen en mensen die het DDR-

regime bestudeerd hebben.  

Hierna is er tijd voor een lichte lunch.  

Na de lunch bezoek aan Schloss Sanssouci in Pottsdam 

Avondmaal en verblijf in Hotel Ibis. 
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Dag 4: Kort bezoek aan twee bijzondere musea - vrije tijd - vertrek naar Dresden 

Bezoek aan het Pergamonmuseum (speciaal gebouwd om archeologische vondsten uit Zuid-oost 

Europa en Voor-Azië te tonen.) Neues Museum (Egyptische collectie met de enige echte buste van 

Nefertiti).  

Vrije lunch en tijd om te flaneren, terrasje of inkopen te doen op de Kurfüstendamm, de grootste 

winkelboulevard van Berlijn.  

Omstreeks 16 uur vertrek naar Dresden 

Avondmaal en overnachting in Hotel Am Terrassenufer te Dresden. 

https://www.hotel-terrassenufer.de 

 

Dag 5: Bezoek aan de hoofdstad van Saksen en het legendarische 'Firenze aan de Elbe' 

Via de Prager Strasse naar het historische centrum van Dresden waar de rondleiding begint in de 

Zwinger (een barok 18e eeuws paleis met daarin de Gemäldegalerie Alte Meister, de 

Porzellansammlung, de Rüstkammer en de Mathematisch-Physilkalischer Salon.).Verder via een 

doorgang naar de Theaterplatz, de Semperoper en Hofkirche. We wandelen verder naar het 

Residenzschloss en de Frauenkirche.  

Avondmaal en overnachting in Hotel Am Terrassenufer. 

 

Dag 6: Bezoek aan twee van de ongeveer 30 wereldberoemde musea van Dresden 

De schilderijengalerie in de Dresdener Zwinger met werken van Rafaël, Correggio, Titiaan en een 

collectie Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw met werken van Rembrandt, Rubens 

e.a.  

Na de vrije lunch bezoek aan de voormalige koninklijke juwelencollectie in het Grüne Gewölbe 

gelegen aan de Brülsche Terrasse met fraai uitzicht op de Elbe, gekend als balkon van Europa. Er 

is voldoende tijd voorzien voor een drankje. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Am Terrassenufer 

 

Dag 7: Daguitstap naar Meissen 

Bezoek aan de Burgberg van Meissen met de Albrechtsburg en de gotische domkerk. Dit kasteel 

wordt beschouwd als een van de mooiste gotische gebouwen. 

Lichte lunch in een plaatselijk restaurant.  

Nadien bezoek aan de Porzellanmanufaktur van Meissen. Het merkteken van de twee blauwe, 

gekruiste zwaarden van deze Porzellanmanufaktur is wereldwijd bekend. Na de uiteenzetting van 

productieproces kan de porseleinententoonstelling bezocht worden.  

Omstreeks 15 uur verlaten we Meissen voor de transfer naar de luchthaven van Berlin Tegel.  

 

Hoteladressen: IBIS HOTEL BERLIN CITY POTSDAMER PLATZ 

   Anhalter Strasse 4 

   D-10963 Berlin 

 

   HOTEL AM TERRASSENUFER 

   Terrassenufer 12 

   D-01069 Dresden 
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Het programma wordt nog verder in detail uitgewerkt en ingevuld door TMT in samenspraak met 

het Bestuur van de Seniorenclub en wordt verder toegelicht op onze voorvergadering die we 

plannen in de maanden maart of april van 2019. 

 

PRIJS: 1 095 euro per persoon 

Toeslag single kamer: 220 euro. 

Inbegrepen: 

− de vluchten met Brussels Airlines naar Berlin Tegel (heen en terug) met inbegrip van      

handbagage (12kg) en reiskoffer (23kg) 

− BTW en luchthaventaksen 

− de verplaatsingen in Berlijn en Dresden met een luxe autocar 

− de diensten van een ervaren chauffeur 

− de lunch op dag 1 en dag 7 incl. één drank 

− vier overnachtingen met halfpension in Berlijn 

− twee overnachtingen met halfpension in Dresden  

− de dranken bij de avondmaaltijden 

− de diensten van een Nederlandstalige gids in Berlijn en plaatselijke gidsen in Dresden 

− de inkomgelden 

− audioguidesysteem 

 

Niet inbegrepen:  

- extra dranken en persoonlijke uitgaven 

- overige maaltijden 

- annulatie- en bijstandsverzekering. 

 

Inschrijven kan vanaf 17 tot 24 oktober door overschrijving van een voorschot van 400 euro per 

persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met mededeling 

‘Berlijn' + S(ingle) of D(ubbel) + annulatieverzekering OK’.  

Wij hopen een voltallige groep te mogen plezieren met deze prachtige reis. 

Het bestuur. 

 

  


