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Dagprogramma zesdaagse reis naar Berlijn, 75 jaar na Stunde Null
Maandag 11 mei
Vertrek met de trein vanaf Amsterdam CS om 11.00 uur en aankomst op het
imposante Hauptbahnhof Berlin om 17.22 uur. Daarna reizen we naar het hotel in de
wijk Charlottenburg, in het westen van de stad, enkele haltes van de Kurfürstendamm. Daarna gaan we de nabije omgeving voor het eerst kort verkennen. We
wandelen een deel van de Ku-Damm en eten deze avond in een typisch Berlijns
restaurant, in de buurt van het hotel.
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Brandenburger Tor, foto: Klaas Kok

Dinsdag 12 mei
De “rondreiswandeldag” in deze stad gebeurt, zoals de Duitsers zeggen “hautnah”,
dus met de S- en U-Bahn, de bus en de tram. De focus ligt op de geschiedenis van
de stad vlak na de Tweede Oorlog, de gevolgen voor Duitsland, de tweedeling de
muur en de val daarvan, de verwerking van de oorlog en de Joodse wijk. Deze dag
bezoeken we in ieder geval: Bahnhof Zoo, het nieuwe indrukwekkende centrum van
de stad bij Potsdamer Platz, de Brandenburger Tor, de plaats waar de bunker van
Hitler stond en het Holocaustgedenkteken met de kleine, indrukwekkende
tentoonstelling, Unter den Linden, het Tränenpalast - waar de tweedeling ervaren kan
worden -, de Neue Wache en Alexanderplatz. We reizen door naar de Joodse buurt
met de Hackesche Höfe, de Werkstatt Otto Weidt, een “verborgen Joodse
begraafplaats” en de synagoge.

!
Die neue Synagoge, Oranienburgerstrasse

We eten in deze wijk en bezoeken ’s avonds - aangenomen dat de reservering wordt
gehonoreerd - de Reichstag met zijn boeiende koepel uit 1999.

!
Reichstagkoepel uit 1999

Woensdag 13 mei
Deze dag reizen terug in de tijd naar het rijke Pruisische verleden van Friedrich der
Große: we gaan naar Potsdam. We bezoeken daar Das Neue Palais en Sanssouci,
het graf van Friedrich en de tuinen bij deze paleizen. Vervolgens gaan we naar
Cecilienhof, waar het verdrag van Postdam werd ondertekend en waar de
werkkamer van Stalin nog steeds te bezichtigen is. Eind van de middag bezoeken we
het Holländisches Viertel en ’s avonds dineren we in Potsdam.

!
Schloss Sanssouci, Potsdam, foto: Pixabay

Donderdag 14 mei
Vandaag bezoeken we Checkpoint Charlie, de resten van de muur en de Topografie
des Terrors, de resten van het voormalige Gestapogebouw en de indrukwekkende
fototentoonstelling die daarbij hoort. In de middag gaan we naar Hohenschönhausen,
een voormalige Stasi-gevangenis. Hier worden rondleidingen gegeven, vaak door
voormalige gevangenen. Het bezoek is zeer indrukwekkend, de gevangenis is tot
november 1989 in gebruik geweest. We dineren in de wijk Alt Moabit, in een verfijnd
Turks restaurant.
Vrijdag 15 mei
Voor de ochtend staat er een museumbezoek op het programma, dit kan individueel
of met de groep. Berlijn heeft 175 musea waarbij Het Deutsches Historisches
Museum het beste bij deze reis aansluit. Maar ook een bezoek aan de
Gemäldegalerie of de Alte Nationalgalerie is zeer de moeite waard. De middag en de
avond zijn vrij en naar eigen wens in te vullen. Klaas Kok grossiert in tips voor de
invulling van dit gedeelte van het programma. Voor de liefhebbers: ’s avonds
ontmoeten we elkaar in de Irish Harp Pub, niet te ver van het hotel, om gezellig bij te
praten.
Zaterdag 16 mei
Na een laatste ontbijt vertrekken we naar de Hauptbahnhof. Vertrek aldaar: 10.34
uur, aankomst Amsterdam Centraal 17.00 uur.
Praktische gegevens
* begeleiding: Klaas Kok, Germanist en Berlijnkenner en eigenaar Berlinindaus.nl
* reisorganisatorische uitvoering: Helikon, Heleen Rippen
* data: maandag 11 tot en met zaterdag 16 mei 2020
* prijs: € 1190,- p.p. op basis een tweepersoonskamer met ontbijt en 4x diner
* toeslag éénpersoonskamer € 150, * minimaal / maximaal aantal deelnemers: 10 / 20
Bij de reissom zijn de volgende zaken inbegrepen:
*vijf overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer met toilet, bad en/of
douche op basis van logies, 5x ontbijt en 4x avondeten.

* inhoudelijke begeleiding door Klaas Kok
* entreegelden voor de in het programma genoemde musea en monumenten etc.
* vervoerstickets trein naar en in Berlijn
* excursies zoals omschreven
* bijdrage calamiteitenfonds
U dient zelf zorg te dragen voor:
* annuleringsverzekering
* reisverzekering
* lunches
* persoonlijke uitgaven en drankjes
Hotel: vijf overnachtingen in een toeristenklasse hotel in de wijk Charlottenburg.
Trein: voor tickets (retour 2e klasse Amsterdam-Berlijn), de S- en U-bahn, bus en taxi
(waar nodig) naar en in Berlijn en omgeving wordt gezorgd.
Voor verdere algemene reisvoorwaarden: vraag via info@helikon.nl om schriftelijke
informatie.

