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7 DAGEN SPREEWALD - POTSDAM & BERLIJN 
 
Op slechts een uurtje ten zuidoosten van Berlijn ligt het prachtige natuurgebied Spreewald, ook wel 
eens het Venetië van Duitsland genoemd… Het is een oud moeras- en veenweidenlandschap dat zijn 
naam en ontstaan dankt aan de rivier Spree en is geliefd om zijn schattige dorpjes, idyllische 
waterwegen en de goddelijke Spreewalder augurken. Wij gaan op ontdekking naar het sinistere 
verleden van het voormalige DDR regime te Cottbus en bezoeken Berlijn en Potsdam.  We verblijven 
in  het Spreewald Parkhotel Van der Valk****, gelegen in een groene oase aan de rand van 
Bersteland.  
 

14 JUNI 2020  
vertrek om 6u. Via Antwerpen en Eindhoven naar Sevenum, koffiestop. Door het Ruhrgebied via 
Dortmund naar Hannover, vrije lunch langs de snelweg. Over Braunschweig en Postdam naar 
Bersteland. Welkomstdrankje, avondmaal en logies in Spreewald Parkhotel Van der Valk. 
15  JUNI 2020    
vertrek naar Lubbenau, waarschijnlijk het mooiste plekje in het Spreewald. Boottocht met een  
“Spreewaldkahn“ naar Lehde, een pittoresk plaatsje dat vroeger enkel via de rivier te bereiken 
was. Bezoek aan het Freiland Lehde Museum, we ontdekken de leefgewoontes van de 

Spreewald bewoners van 100 jaar geleden. Streekmiddagmaal (soep en hoofdgerecht) in een 

lokaal restaurant. Terug per toeristisch treintje naar Lubbenau en vrije tijd. Nadien naar Boblitz 
voor bezoek aan een plaatselijke augurken producent, het streekproduct bij uitstek. Avondmaal en 

logies.  
16  JUNI 2020  
Vertrek naar Berlijn. Stadsrondrit met haltes aan de bijzonderste bezienswaardigheden en langs o.m. 
de Branderburger Tor, Parizer Platz,  het Holocaust Museum, de Reichstag, het Bundesambt, Palais 
Bellevue, de Siegesaule,  checkpoint Charly en het Sonny Center. Vrije lunch. Langs het nieuw 
Keizerlijk Paleis naar de Berliner Dom, de Neue Wache en de Gendarmenmarkt. Langs Alexanderplatz 
naar Monument van de  Mauer en East Side Galery. Aansluitend vrije tijd aan shopping center 
KaDeWe.  Avondmaal en logies in Spreewald Parkhotel. 
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7 DAGEN SPREEWALD - POTSDAM & BERLIJN 
 
17  JUNI 2020 
vertrek naar Schlepzig. Boottocht door het dorp met een “Spreewaldkahn. Nadien bezoek met 

proeverij aan de plaatselijke brouwerij. Streekmiddagmaal (soep en hoofdgerecht) in het 

Brauhaus. Verder naar Straupits im Spreewald. Bezoek aan de laatst werkende molen van 

Europa die drie functies heeft: malen, olie persen en een houtzagerij. Avondmaal en logies in 
Spreewald Parkhotel. 
18  JUNI 2020      
Vertrek naar naar Potsdam, de hoofdplaats van Brandenburg. Bezoek met audioguide aan Schloss 
Sanssouci, het zomerpaleis van de Pruisische koning Fredrik de Grote. Nadien vrije wandeling door 

het park. Middagmaal (hoofdgerecht) te Potsdam. Nadien geleide wandeling met onze gids door de 
wijk "Holländisches Viertel" te  Potsdam. Avondmaal en logies in Spreewald Parkhotel Van der 
Valk. 
19  JUNI 2020      
Via de snelweg naar Cottbus, de grootste stad van het Spreewald en beschouwd als het culturele en 
politieke centrum van de Sorbische bevolking in Neder-Lausitz. Bezoek aan het museum voor de 
mensenrechten. Rondleiding o.l.v. een getuige van weleer, we ontdekken de geschiedenis van de 
vroegere DDR en de STASI. Middagmaal (hoofdgerecht) en vrije tijd in het gezellige stadscentrum. 
Nadien naar Felicitas te Hornow voor rondleiding en proeverij van pralines. Avondmaal en logies in 
Spreewald Parkhotel Van der Valk. 
20  JUNI 2020     
Over Magdeburg en langs Wolfsburg naar Bad Nenndorf. Middagmaal (3 gang buffet). Via Bielefeld 
en Duisburg naar Venlo en Antwerpen. Aankomst te Affligem omstreeks 20u.  
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7 DAGEN SPREEWALD - POTSDAM & BERLIJN 
 
SPREEWALD PARKHOTEL****  www.spreewald.vandervalk.de  
Gelegen in het idyllische platteland nabij het dorpje Bersteland. Het hotel biedt een ruime receptie, 
liften, een gezellige bar, een sfeervol restaurant, terras, tuin en relaxruimte met sauna en fitness. 
Moderne kamers met zithoek, badkamer met toilet, haardroger, flatscreen TV, gratis WiFi, telefoon, 
airconditioning en minibar. Riant ontbijtbuffet en driegangen- of buffet avondmalen met één 
tafeldrankje inbegrepen (bier, wijn of softdrink) inbegrepen. Welkomstdrankje. 
 
VERTREKDATUM  14 juni 2020   
PRIJS    € 929 - basis minimum 40 betalende personen 
SINGLEKAMER  € 195,-     

 
INBEGREPEN   
Welkomstdrankje. Boottochten te Schlepzig en Lubbenau. Inkomgelden brouwerijbezoek Schepzig,  
de molen te Straupits, het mensenrechten museum te Cottbus, audioguide Schloss Sanssouci, 
augurken producent, rondleiding en proeverij Felicitas te Hornow en het Freiland Lehde Museum. 
Middagmalen zoals vermeld en Rantour reisleiding. Volpension vanaf het avondmaal de 1e dag t/m 
de lunch de 7e dag (vrije lunch te Berlijn). 
***Het programma kan gewisseld worden in functie van de bezoeken. 
 
ANNULATIE- EN BIJSTANDVERZEKERING + € 5,00/DAG 
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