
      

Reisvrienden en/of collega’s, 

 

DE STEDENTRIP BERLIJN VAN 28 T/M 31 MAART GAAT DOOR !!!! 

 

Enkele wetenswaardigheden voor deze trip zijn : 

- het dagprogramma is bijgevoegd 

 

- LET OP !!  er zijn 2 opstapplaatsen voor deze reis: 

                  Winkelcentrum Meerzicht ( Meerzichtlaan) Zoetermeer          om 07.00 uur 

 

                  Graadt van Roggenweg 500 Utrecht 

                  parkeerterrein naast kantoor ( SVB )                                    om  08.00 uur 

 

via de mail aangeven waar je wilt opstappen 

 

- reisduur incl. rook en/of koffiepauze ca. 10 uur 

-    er is geen koffie, frisdrank en dergelijke in de bus verkrijgbaar 

- paspoort o.i.d niet vergeten 

 

- denk aan een reis- en/of annuleringsverzekering 

 

- we logeren in Hotel Ibis Berlin Spandau 

op verzoek van het hotel voor de lijst met deelnemers/kamerindeling : 

voornaam, achternaam, geboortedatum en het geslacht per persoon opgeven 

gaarne deze gegevens binnenkort aan mij mailen  

 

- betaling van deze reis als volgt : maak een berekening voor jezelf en maak 

het totaalbedrag per direct over op Postrek.nr. 2753105 t.n.v. PV De Continenten 

o.v.v. Stedentrip Berlijn 2014 en de namen voor wie er wordt betaald 

( €  125,00 voor leden en €  160,00 voor niet leden/introduce’s ) 

 

- LET OP : inschrijven is deelnemen en verplicht je tot betalen 

 

Namens PV De Continenten 

Chris Sip 

 

 

 



 

P R O G R A M M A voor de Stedentrip Berlijn van 28 t/m 31 maart 2014 :  

 

D A G 1    :   Vertrek vanuit Zoetermeer  ( WC Meerzicht ) aan de Meerzichtlaan om 07.00 uur 

                             “          “     Utrecht parkeerterrein naast kantoor (SVB)  

                                               Graadt van Roggenweg 500, om 08.00 uur 

                       Aankomst Hotel Ibis Berlin Spandau ca 17.00 uur 

 

D A G  2   :    Na het ontbijt gaan wij richting het 2e Wereldoorlog Monument 

                      en de Brandenburger Tor. Voor de belangstellenden is er vervolgens 

                      een boottocht mogelijk (niet in de prijs begrepen); de rest heeft een paar  

                      uur vrij om de omgeving te bezichtigen 

                      Rond 12.30 uur vertrekken wij naar Checkpoint Charlie, de Berlijnse Muur  

                      en het Mauermuseum (= is koude oorlog museum). Hier heeft u ook diverse 

                      winkels en restaurants in de omgeving 

                      Rond 17.00 uur vertrekken wij richting de Fernsehturm en de Alexanderplatz 

                      Bij voldoende animo blijft de bus hier ca. 3 uur staan  

                      Rond 20.00 uur vertrekken wij weer richting het hotel 

 

D A G  3  :    Na het ontbijt vertrekken wij om 09.30 uur naar het voormalige  

                      Concentratiekamp ( duur ca 2 uur ) 

                      Om 13.00 uur vertrekken wij naar Unter der Linden of de Brandenburger Tor 

                      Rond 16.30 uur vertrekken wij naar de Postdammer Platze 

                      Rond 20.00 uur vertrekken wij weer richting het hotel 

 

D A G   4  :   Na het ontbijt vertrekken wij richting Nederland  

 

     


