
15 t/m 20 september 2014, 6 daagse reis 2014  Ontdek Berlijn per fiets! -  
of met onze eigen bus die deze periode tot onze beschikking blijft!      

Touroperator: Pelikaan Reizen, 14 deelneemsters + één begeleiding. 
Het hotel IBIS Berlin City Potsdamer Platz is centraal gelegen in het centrum en 
op loopafstand van Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, gedeelten van de 
Berlijnse Muur, de Reichtag en Brandenburger Tor.  
De bus vertrekt vanaf de Capelsebrug met onze geweldige 
chauffeur Pierre. We rijden over de oude autobahn door de 
voormalig DDR. Deze weg verbond West-Duitsland met 
West-Berlijn. We zien hier en daar nog sporen van de 
Sovjet-bezettingszone. Bij 'Kontrollpunkt Dreilinden' is de 
eerste fotostop. 
 

De volgende dag ontmoeten we 
onze Vlaamse gids Lieve Dille en 
maken we met het hele 
gezelschap een korte oriëntatierit 
door Berlin Mitte. De elf fietsers 
worden afgezet bij het 
fietsenverhuurbedrijf om een fiets 
op maat uit te zoeken (kostte wat 
moeite maar het kwam goed!).  

Drie dames hebben gekozen voor de bus. 
Addy en Tonia begeleiden om de dag de 
fietsgroep of gaan mee met de busgroep. 
Chauffeur Pierre en fietsgids Lieve spreken 
elke dag af waar de twee groepen bij de 
diverse bezienswaardigheden elkaar weer 
zullen ontmoeten.  



Deze gecombineerde vorm van een stad bezichtigen is 
iedereen zeer goed bevallen. Kanttekening: of chauffeur Pierre 
(Pelikaan Reizen) en gids Lieve dit nogmaals zouden doen is 
de vraag, het was heel veel georganiseer! We doorkruisen 
Berlijn van oost naar west en van zuid naar noord. 
Op dinsdag brengen we met een klein groepje nog een extra 
bezoek aan het Joods 
museum. Zeer imposant!  
 
Donderdagavond gaan we 

met 11 dames (facultatief) naar Chamäleon 
Theater in Hackeschen Höfen, een varieté 
theater waar allerlei artiesten optreden. Een 
leuke show met muziek, acrobatiek en humor.  
De laatste dag in Berlijn gaan de fietsers met 
de trein naar het prachtige Potsdam. De 
busgroep met de ..... We zien de mooie oude 
binnenstad, komen langs het kasteel van 
Potsdam en slot Sanssouci en bezoeken o.a. 
de Hollandse wijk.  
We rijden allemaal (per fiets of bus) over de Glienicker Brücke, ook wel de 
'spionnenbrug' genoemd. 

 

Vrijdagdagavond gaan we lopend of met de taxi 
naar een sound/lichtshow bij de Friedrich-Eber-
Platz aan de Spree in de buurt van het 
Rijksdaggebouw, in het kader van de Wende. 
 
 
 
 
 

 
Touroperator: Het is 
fijn dat, ondanks het 
geringe aantal 
deelnemers, het 
mogelijk was om 
busreizigers en fietsers 
samen te laten reizen!  
 
 
 


