
6 tot 10 april 2021 (5 dagen)
vanaf 1.285 €

Vlaamse gids die er al jaren woont, 
neemt ons mee door haar Berlijn!

Online: www.goforberlijn.be

GO FOR BERLIJN

GO FOR CRUISE: BELEVING
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CITY CULTUUR LUXE VIP 
LOUNGE



Inbegrepen in de prijs
• transfer van GFC 

Vilvoorde naar 
luchthaven h/t

• lijnvluchten Berlijn h/t 
in economy

• luchthaventaksen
• Diamond Lounge 

Zaventem 
• VIP Lounge Berlijn 
• alle lokale transfers
• 5d./4n. Hotel Am 

Steinplatz met ontbijt

• 4x lunch
• alle excursies en 

toegangen zoals 
beschreven in het 
programma

• GFC reisleider vanaf 
15 deelnemers

• Vlaamse lokale gids 
vanaf 15 deelnemers

• gedetailleerde 
reismap

• GFC reistas

PROGRAMMA

6 april 2021

Heenvlucht naar Berlijn, verwelkoming door Vlaams gids en 
start van de grote toer door Berlijn per privébus en te voet met 
o.a. Kasteel Charlottenburg, Tiergarten, Brandenburgse Poort, 
Gendarmenmarkt, Spree-eiland. Na de inbegrepen lunch vervolg 
per bus naar restant Berlijnse muur, Alexanderplatz, Nikolaiwijk, 
Potsdamer Platz, Kurfürstendamm, …

7 april 2021

Vertrek met openbaar vervoer naar het museums-eiland voor 
bezoek aan Pergamonmuseum, Panorama en bezoek aan de 
Berliner Dom. Inbegrepen lunch in de buurt van Hackesche Markt
Vrije namiddag

8 april 2021

Het nieuwe Berlijn per fiets, we bezoeken het Joodse Museum, de 
multiculti wijk Kreuzberg, de stilgelegde luchthaven Tempelhof. 
Na de inbegrepen lunch fietsen we verder naar het spoorpark, 
Potsdamer Platz, Holocaust monument, Brandenburgse Poort. 
We bezoeken het dak en de koepel van de Rijksdag voor een 
mooi uitzicht. We sluiten de fietstocht af met een stukje taart en 
koffie in het restaurant op het dak

9 april 2021

Vertrek met privébus via Wannsee en brug van Glienicke naar 
Potsdam. Geleid bezoek aan het Kasteel Sancousi, wandeling 
door het park naar het Neues Palais. Na de inbegrepen lunch via 
Hollandse wijk, Russische wijk, kasteel Cecilienhof, Olympische 
Starion terug naar Berlijn

10 april 2021

Wandeling door “City-West”, bezoek aan Kaiser Wilhelm 
Gedächteniskirche, langs Bikini-Haus, Kurfürstendamm, 
Fasanenstrabe, Literaturhaus, ...  
Vrije lunch en namiddag. Als afsluiter maken we een boottocht op de 
rivier de Spree, helemaal van oost naar west om alles nog eens rustig 
de revue te laten passeren.  
Transfer en terugvlucht naar Brussel.

Prijs pp

2-persoonskamer 1.285 €

1-persoonskamer 1.575 €

3-persoons Junior Suite 1.175 €
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