
Go For Berlijn 
 
5 tot 9 april 2022 
 

   
 
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Na onze geslaagde eerste edite, plannen we met veel plezier opnieuw een Go For Berlijn! 
 
Ich bin ein Berliner, zei John F. Kennedy ruim 50 jaar geleden, en zo zullen wij ons ook voelen na deze citytrip onder 
begeleiding van een Vlaamse gids die er al jaren woont. 
 
Lieve neemt ons graag mee door haar Berlijn. 
 
Berlijn is echt een bijzondere en zeer hippe stad. Ondanks de zware vernietigingen op het einde van de tweede 
wereldoorlog, en het opdelen van de stad gedurende de Koude Oorlog, is het nu een bruisende culturele stad. 
 
Op de gekende Go For Cruise werkwijze, maken we er een luxueuze en culturele rondreis van, met heel veel inhoud en 
afwisseling in het spoor van onze lokale Vlaamse gids. 
 
Logeren doen we comfortabel, zeg maar luxueus, in het 5-sterren Hotel am Steinplatz, een uniek gebouw op zich in 
voormalig West-Berlijn, met heel veel karakter. Er heerst een elegante sfeer door de perfecte combinatie van moderne art-
deco elementen met de flair van de gouden jaren 1920. Geniet van de intieme sfeer, de creatieve verfijnde keuken, 
innovatieve drankjes en exclusieve service! 
 
Welkom bij het meest particuliere luxehotel in Berlijn – uw thuis weg van huis! 
 
Onze Go For Berlijn 2022 wordt een mooi gevuld 5-daags programma, op basis van half pension, inclusief alle excursies 
en toegangen zoals vermeld in het programma. We verwachten opnieuw veel interesse, dus wacht niet langer en stel je 
plaats als deelnemer veilig! 
 
 
 
VLUCHTEN 
 
We vliegen heen en terug vanuit Zaventem naar Berlijn met Brussels Airlines in economy: 
 

 dinsdag 5 april 2022 Brussel 09:25 – Berlijn Brandenburg 11:00 
 zaterdag 9 april 2022 Berlijn Brandenburg 18:40 – Brussel 20:05 

 
Niet aarzelen is de boodschap om vluchttoeslagen te vermijden! 
 
 
 
 
 



 
HOTEL 
 
We verblijven in Hotel Am Steinplatz. Dit luxe boetiekhotel ligt op 600 meter van de beroemde boulevard 
Kurfürstendamm in de stijlvolle Berlijnse wijk Charlottenburg en is gevestigd in een prachtig jugendstil-gebouw uit 1913 en 
heropend in de winter van 2013. Op 5 minuten lopen van Hotel am Steinplatz, Autograph Collection, vind je vele winkels, 
cafés en theaters. 
 
Max Zellermayer opende het Hotel am Steinplatz als een luxe hotel in 1913, en het hotel nam al snel zijn plaats in de 
culturele tijdlijn van Berlijn in. Na de Oktoberrevolutie bezetten veel Russische aristocraten en intellectuelen de statige 
suites, terwijl het hotel een ontmoetingsplaats werd voor prominente Berlijners en reizigers zoals Vladimir Nabokov en 
Zarah Leander. 
 
Meer dan 100 jaar na zijn voltooiing blijft het Art Nouveau-gebouw, dat oorspronkelijk werd ontworpen door August 
Endell, architect van het beroemde Hackesche Höfe-complex in Berlijn, passanten boeien met zijn opvallende olijfgroene 
gevel. Naast zorgvuldige restauratie hebben de architecten nieuwe elementen verwerkt, zoals de ingrijpende versiering op 
de toegangsluifel. Ze hebben zich laten inspireren door de rijkdom aan vormen en patronen in de natuur. Als je goed kijkt, 
ontdek je schelp- en varen motieven in het hele hotel. 
 
De 87 individueel ingerichte kamers en suites zijn voorzien van natuurlijke materialen, strakke lijnen en warme tinten. Het 
interieurontwerp is een eigentijdse interpretatie van de jaren 1920, waardoor elke kamer zijn eigen specifieke sfeer heeft. 
 
De kamers laten niets te wensen over en beschikken over gratis Wi-Fi, flatscreen-tv, iPod-dock, minibar, gratis koffie- en 
theefaciliteiten, kluis, airconditioning en een strijkijzer en strijkplank. De badkamers zijn uitgerust met een regendouche, 
vloerverwarming, een apart toilet, een verwarmde spiegel, een vergrotende spiegel, een haardroger, badjassen en slippers. 
 
Op de bovenste verdieping van het hotel bevindt zich een exclusieve spa met een panoramische fitnessruimte. 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Dinsdag 5 april 2022 
Transfer van Go For Cruise Vilvoorde naar Zaventem 
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, … 
Check-in hotel, vrij diner en overnachting 
 
Woensdag 6 april 2022 
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, diner en overnachting 
 
Donderdag 7 april 2022 
Vandaag verkennen we het nieuwe Berlijn per fiets, bezoeken we het Joodse Museum, verder door 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 
Vrij diner en overnachting 
 
Vrijdag 8 april 2022 
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. 
Vrij diner en overnachting 
 
Zaterdag 9 april 2022 
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 
Aankomst in Zaventem en transfer naar Go For Cruise Vilvoorde 



PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-persoonskamer = 1.345 € 
 1-persoonskamer = 1.735 € 
 3-persoons Junior Suite = 1.245 € 

 
Kom op tegen Kanker bijdrage = 10 €  
 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvluchten heen en terug naar Berlijn in economy 
 luchthaventaksen 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang VIP Lounge Berlijn voor de terugvlucht 
 alle lokale transfers 
 5 dagen /4 nachten in Hotel Am Steinplatz 
 4 x uitgebreid ontbijtbuffet in Hotel Am Steinplatz 
 4 x lunch volgens het programma 
 alle excursies en toegangen zoals beschreven in het programma 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 Vlaamse lokale gids vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC schoudertas, rugzak, pet, muts of 2 mondmaskers 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon voor het vervullen van alle vereiste douane, Covid, PLF, check-in e.a. formaliteiten 
 desgevallende Covid testen 
 persoonlijke uitgaven 
 avondmalen 
 dranken 
 extra toegangen buiten het inbegrepen programma 

 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie 
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens 
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Touring. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 7,5% op de totale reissom 
 All In reisverzekering = Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverz. = premie van 9% op de totale reissom 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
 
 
 
 
                

 

Go For Cruise 
Maubeugelaan 4 – 1800 Vilvoorde 

Tel +32.2.253.38.87 – Fax +32.2.253.22.90    
Email info@goforcruise.be 
Web  www.goforcruise.be 


