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in samenwerking met

INBEGREPEN 
• Rechtstreekse lijnvlucht naar en van Berlijn 

met handbagage van 12 kg
• Transfer heen en terug tussen luchthaven en hotel
• Verblijf 2 nachten in 4****-hotel
• De Blauwe Vogel-reisboekje met handige tips & tricks
• Nederlandse begeleiding door een Berlijn-kenner
• Entreegelden voor alle bezoeken in het programma
• Ontbijt en lunch
• Oortjessysteem

NIET INBEGREPEN 

• Verzekering
• Drinkgelden
• Persoonlijke uitgaven
• Avondeten
• Bagagesupplement 23 kg = 35 euro (heen en terug) 

PRAKTISCH 

• Heenreis 25 juli 2020 
09.25 - Vertrek in Brussel 
10.50 - Aankomst Berlijn 

• Terugreis 27 juli 2020 
20.40 - Vertrek in Berlijn 
22.40 - Aankomst in Brussel 
 
 

PRIJS 

€599

RESERVEREN
Reserveer voor 1 april 2020 via info@debleuwevogel.be met 
vermelding ‘Cosmocafé, sjiekste reis naar Berlijn’.  Voor de 30 
beschikbare plaatsen geldt ‘first come, first served’. 
Dus … wacht niet te lang met je inschrijving. 

Cosmocafé zorgt voor het fijne gezelschap en De Blauwe Vogel 
voor een optimale reisaanpak: samen vormen we een droomteam. 
Zorg dat een van de 30 beschikbare plekjes van jou is. En zet je 
klaar voor een memorabel bezoek aan een stad die zichzelf blijft 
heruitvinden. Mix cultuur en plezier tot een heerlijke cocktail en 

serveer met een portie design: Spaβ machen! 

IN EEN NOTENDOPDE SJIEKSTE REIS

HET HOTEL

LEONARDO HOTEL MITTE 4****

Het gloednieuwe hotel ligt op 100 meter van treinstation Fried-
richstraβe, middenin het hart van Berlijn. Geniet van modern 
comfort: gratis WiFi, airconditioning en uiteraard een eigen bad- 
kamer. Terwijl je doorheen het hotel het unieke Philippe Starck- 

design herkent. Da’s logeren in stijl!

meekers
accountants



DAG 1 BRUSSEL — BERLIJN-TEGEL

DAG 2 DAG 3

PROGRAMMAOVER DE REIS...

Kosmopoliet bij uitstek: met het oog van een 
kunstenaar wijst Koen Vanmechelen je de inte-
ressantste en boeiendste ontwikkelingen in een 
wereldstad zoals Berlijn.

Koen Vanmechelen
Kunstenaar

Sinds 1609 ben je in goede (reis)handen bij 
familie Carlier. Het reisbloed stroomt Trudo 
Carlier door de aderen. Meteen jouw ultieme 
garantie voor een legendarische citytrip-ervaring.

Trudo Carlier
De Blauwe Vogel

Een ondernemer houdt zijn vinger aan de pols 
van bruisende plekken: daar groeien nieuwe 
ideeën. Logisch dat Pascal Vossius’ hart telkens 
wat sneller slaat in Berlijn.

Pascal Vossius
Cosmocafé

Helena + Nele + Berlijn = perfect match!
De twee dynamische dames inspireren je 
graag over beauty, fashion en lifestyle 
— online én offline.

Nele & Helena
www.fivemoreminutes.be

Bustour langs de belangrijkste plekken en monumenten in de 
stad, over de grenzen van het voormalige West- en Oost-Berlijn: 
Brandenburgse Poort, Holocaustmonument, East Side Gallery 
(overgebleven stuk Berlijnse Muur vol muurtekeningen), Russisch 
Monument in Treptower Park, Checkpoint Charlie, Potsdammer 
Platz en de Neue National Galerie. Tussendoor stoppen we voor 
de lunch. We eindigen de dag met de check-in in het hotel. En een 
vrij avondmaal.

Geniet van een lekker en rijkelijk ontbijtbuffet. Daarna wandelen 
we door de Mitte, het stadsdeem met de Gendarmen Markt, 
Bebelplatz, Opera, Universiteit en … Unter den Linden, de 
statige laan richting Museuminsel, Berliner Dom en de icomische 
Fernsehturm. Rond 13 uur is de lunch voorzien. Daarna wandelen 
we verder in de hippe buurt rond de Hackesche Markt en de 
Oranienburger Straβe. Met de S-bahn rijden we naar het Rijks-
daggebouw voor een bezoek aan de wereldberoemde Norman 
Foster-koepel op het dak.

Geniet van het ontbijtbuffet en neem daarna wat tijd voor een 
vrije voormiddag. Om 11.00 uur vertrekt onze boottocht op de 
rivier Spree — met lunch aan boord. Ideaal om de stad vanuit een 
originele invalshoek te ontdekken. Laat je om 13.30 uur over de 
AVUS-autostrade (vroegere racebaan) naar Potsdam rijden voor 
een sightseeing aan het paleis en de oude markt. Wandel rond het 
kasteel van Sanssouci. En herbeleef de geschiedenis in de Hol-
landse & Russische wijk — dé plek van de juli 1945-conferentie in 
kasteel Cecilienhof.  Via het Olympisch Stadion van 1936 keren we 
terug naar de luchthaven voor onze vlucht naar Brussel.


