
 
Geacht lid van “Het Surinaams Verbond”, 
 

De reiscommissie nodigt u uit om deel te nemen aan een 4 daagse busreis naar Berlijn, met 

o.a. een bezoek aan de Brandenburger Tor, Potsdam en de Fernsehturm. 

Deze busreis wordt verzorgd door Effe Weg B.V., Nieuwleusen. 
 

   
 

Datum:               Van vrijdag 3 november t/m maandag 6 november 2017 

Vervoer:             Per Tourist Class Touring car 

Accommodatie:  3 nachten in een van de vermelde hotels (z.o.z.)  

Opstapplaats:      Grote Parkeerplaats aan het einde van Europa Boulevard, nabij de rotonde Boshuizenstr, 

Opstaptijd:          6:00 uur!                                                                                              Amsterdam 

Prijs:                  LEDENPRIJS € 119.-  p.p.     niet-leden betalen € 129,- p.p. 

                           Er geldt een toeslag van € 75,00 voor een éénpersoonskamer. 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 augustus 2017 door middel van een aanbetaling van  

€ 50,00 p.p. op IBAN: NL67 INGB 0003 8005 35 t.n.v. “Het Surinaams Verbond” onder 

vermelding van “busreis Berlijn”. De reis gaat zeker door bij minstens 32 deelnemers. 

Geef uw naam en voorletters, met eventueel de deelname aan 1x diner op dag 1 en 2x diner op dag 2 

en 3, ook door aan het secretariaat, per e-mail naar mail @ het-surinaams-verbond.nl of per brief 

naar Het Surinaams Verbond, Postbus 5038, 1380 GA  Weesp 
 

Inbegrepen in deze reis: 

• Koffie of thee op het verzamelpunt Nieuwdijk/Didam bij Arnhem op dag 1 

• 3 overnachtingen in een 2-persoonskamer 

• 3 maal ontbijtbuffet 

• Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider 

• Vervoer per Tourist Class touringcar voorzien van airco en toilet 

• Reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds  

Leden  

€ 119,00 

 

Niet-leden 

€ 129,00 

Niet inbegrepen opties die vooraf moeten worden gereserveerd en betaald: 

•  Dag 1, diner in het hotel of in de stad, € 16,00 

•  Dag 2 en 3, diner in een restaurant in de stad (samen) € 30,00 

•  Dag 2, stadstour Berlijn met Nederlands sprekende Gids,   € 10,00 

3 diners samen  is 

€46,00 extra 

Gids is € 10,00 extra 

 

Niet inbegrepen en opties die ter plaatse kunnen worden opgegeven en betaald: 

•  Dag 2, bezoek Fernsehturm tot 200 m., € 15,50   

•  Dag 3, Sanssouci-park in Potsdam, 10,00   

•  Dag 3, boottocht over de Spree-rivier, € 13,50  

•  Overige verzorging  

•  Alle drankjes zijn voor eigen rekening 

 

Deze opties samen is 

 € 39,00 extra 

 

Informatie:  Willy Gerard, tel. 06-2608 6824,   willyger @ telfort.nl, 

                Jenny  Bodeutsch, tel. 06-2097 7823,   jobodeutsch49 @ gmail.com  
 

LET OP! U dient zelf voor een goede reis- en eventueel annuleringsverzekering te zorgen. 



 

Berlijn 
 

Berlijn, de trotse hoofdstad van Duitsland, heeft veel te bieden. Bekijk de restanten van de Berlijnse 

Muur, het symbool van de Koude Oorlog. Kijk je ogen uit in de schitterende dierentuin in het hart 

van de stad of in het KaDeWe, het grootste warenhuis van Europa. 

 

Bezoek de prachtige musea op het Museuminsel of maak een boottocht over de Spree. Berlijn is 

hip, trendy en één van de meest bezochte Europese steden! 

 

 

Het dag-tot-dag programma 
 

Dag 1 Heenreis en bezoek Berlijn 

 

Op de eerste dag vertrekt de touringcar vroeg in de morgen, zodat we aan het eind van de middag in 

Berlijn arriveren. Via een mooie route rijden we naar het centrum van deze stad. Hier heeft u korte 

tijd vrijaf voor een eerste indruk van de stad. Vervolgens rijden we naar ons hotel. 

 

Het hotel staat nog niet vast maar is een van de volgende hotels: 

- Tryp by Wyndham Berlin City East 3* 

- Azimut Hotel Berlin City South 3* 

- Holiday Inn Berlin-Schönefeld 4* 

- Hotel Premiere Classe Berlin – Dreilinden 

 

Dag 2 Stadsrondrit en vrije tijd   

 

Na het ontbijt vertrekken we naar het centrum om een stadsrondrit te maken. Indien u niet meegaat, 

kunt u in overleg met de chauffeur in het centrum worden afgezet. De stadstour gaat langs 

bezienswaardigheden zoals de Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Checkpoint Charlie, de 

Gedächtniskirche, Unter den Linden en de Reichstag. Onderweg zullen er diverse stops gemaakt 

worden en krijgt u volop de gelegenheid om foto’s te maken en rustig rond te kijken. Ter afsluiting 

kunt u een lichttour maken. Hierbij wordt ook de Fernsehturm aangedaan. Deze toren is 365 meter 

hoog! U kunt tot een hoogte van 200 meter komen vanwaar u een schitterend uitzicht heeft op de 

stad. 

 

Dag 3 Potsdam en/of vrije tijd   

 

Vanochtend kunt u kiezen tussen vrije tijd in Berlijn of een bezoek aan de oude barokstad Potsdam. 

In Potsdam kunt u schitterend wandelen door het prachtige park Sanssouci met de vele 

indrukwekkende paleizen en bouwwerken. Potsdam wordt ook wel gezien als het Versailles van 

Berlijn en is dus zeker een bezoek waard! Na het bezoek aan Potsdam heeft u de middag vrij in 

Berlijn. Ook is er deze dag nog de gelegenheid tot het maken van een boottocht over rivier de 

Spree. 

 

 

Dag 4 Terugreis 

 

Na het ontbijt vertrekken we richting Nederland. Onderweg is er de gelegenheid om iets te eten, 

alvorens u met onze servicelijn naar uw opstapplaats wordt gebracht. 

 

 


