
Programma 

Hierbij beschrijven wij puntsgewijs uw op maat gemaakte reisprogramma in Berlijn voor de 

onderdelen die zowel door ons als u zijn geregeld. (O/L/D in de tekst staat voor: ontbijt / 

lunch / diner die bij de reis zijn inbegrepen).  

Programma groep 1 
 
Dag 1:   maandag 19 september 2022 (-/-/D) 

07:45 uur:  Touringcar staat klaar bij de schoollocatie 

Aansluitend:  Bagage inladen  

08:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Berlijn  

16:00 uur:  Verwachte aankomst in Hotel 103 

Aansluitend:  Inchecken en opfrissen 

17:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting restaurants  

18:00 uur:  Gezamenlijk diner bij Grand Bar  

19:45 uur:  Wandeling richting de Reichstag voor een groepsfoto 

Aansluitend:  Vertrek per openbaar vervoer richting de accommodatie 
 

Dag 2:   dinsdag 20 september 2022 (O/-/-) 

08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

09:30 uur:  Vertrek per touringcar richting de Kulturbrauerei  

10:15 uur:  Aanvang Berlin Highlight fietstocht o.l.v. gidsen 

13:15 uur:  Vertrek per touringcar richting Alexanderplatz  

Aansluitend:  Lunchgeld uitdelen en vrije tijd in de omgeving van  

     Alexanderplatz * 

14:30 uur:  Vertrek per touringcar richting Joods Memorial 

15:00 uur:  Bezoek Joods Memorial  
*Dit onderdeel kan niet van tevoren worden aangevraagd en u dient ter 

plekke in de rij te staan. Wij raden aan audioguides aan te schaffen.   

16:45 uur:  Wandeling richting Potsdamerplatz 

17:15 uur:  Vrije tijd en dinergeld uitdelen ** 

Aansluitend:  Vrije avond 

Aansluitend:  Per openbaar vervoer richting accommodatie  

 

Dag 3:   woensdag 21 september 2022 (O/-/-) 

07:45 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

08:45 uur:   Vertrek per touringcar richting Sachsenhausen 

10:00 uur:   Bezoek aan Sachsenhausen o.l.v. audioguides  

12:15 uur:   Vertrek per touringcar richting Potsdamerplatz 

13:15 uur:  Lunchen omgeving Potsdamerplatz * 

Aansluitend:  Speurtocht aangeleverd door reiskundig.nl 



17:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Kurfstendamm ** 

Aansluitend:  Wandeling langs Gedachniskirche en KaDeWe 

Aansluitend:  Dinergeld uitdelen & vrije tijd bij Bikini Berlin/KaDeWe *** 

   (evt. bezoek aan Gedächtniskirche) 

21:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting accommodatie  

 

Dag 4:  donderdag 22 september 2022 (O/-/-) * 

07:30 uur:  Ontbijt in de accommodatie 

08:30 uur:  Lunchgeld uitdelen ** 

 

Groep 1:   Graffiti Workshop – 35 leerlingen + 3 docenten  

09:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Mauerpark 

10:30 uur:  Graffitiworkshop (1,5 uur)  

12:15 uur:  Vertrek per touringcar richting Potsdamerplatz  

Middag:  Vrije tijd  

 

Groep 2:   Fernsehturm – 8 leerlingen + 2 docenten 

09:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Alexanderplatz 

10:15 uur:  Bezoek Fernsehturm  

Middag:  Vrije tijd  

 

Groep 3:   Rondvaart Spree – 41 studenten + 4 docenten 

09:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Alexanderplatz 

11:30 uur:  Rondvaart Spree  

Middag:  Vrije tijd  

 

Gezamenlijk:  

17:30 uur:  Dinergeld uitdelen en dineren op eigen gelegenheid *** 

19:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting D-Light  

20:15 uur:  Disco D-light Matrix  

23:45 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting accommodatie 

 

Dag 5:   vrijdag 23 september 2022 (O/-/-) 

08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

Aansluitend:  Kamers opruimen, bagage pakken en uitchecken 
09:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Zwolle * 
18:00 uur:  Verwachte aankomst bij schoollocatie 
 
 

 

 

 



Programma groep 2: 

 

Dag 1:   maandag 19 september 2022 (-/-/D) 

07:45 uur:  Touringcar staat klaar bij de schoollocatie 

Aansluitend:  Bagage inladen  

08:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Berlijn * 

16:00 uur:  Verwachte aankomst in Meininger Berlin Tiergarten 

Aansluitend:  Inchecken en opfrissen 

17:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting restaurant ** 

18:30 uur:  Gezamenlijk diner bij Andy’s Diner  

20:00 uur:  Wandeling richting Reichstag voor een groepsfoto 

Aansluitend:  Vertrek per openbaar vervoer richting de accommodatie 

 

Dag 2:   dinsdag 20 september 2022 (O/-/-) 

08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

09:15 uur:  Vertrek per touringcar richting Joods Memorial 

10:00 uur:  Bezoek Joods Memorial  
*Dit onderdeel kan niet van tevoren worden aangevraagd en u dient ter 

plekke in de rij te staan. Wij raden aan audioguides aan te schaffen.   

11:45 uur:  Wandeling richting Potsdamerplatz (lunchen) * 

13:15 uur:  Vertrek per touringcar richting Kulturbrauerei 

14:00 uur:  Fietstocht o.l.v. gids (3 uur) 

Aansluitend:  Vrije tijd en dinergeld uitdelen Alexanderplatz 

Aansluitend:  Per openbaar vervoer richting accommodatie ** 

 

Dag 3:   woensdag 21 september 2022 (O/-/-) 

07:45 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

08:45 uur:   Vertrek per touringcar richting Sachsenhausen 

10:00 uur:   Bezoek aan Sachsenhausen o.l.v. audioguides 

12:15 uur:   Vertrek per touringcar richting Potsdamerplatz 

13:15 uur:  Lunchen omgeving Potsdamerplatz * 

Aansluitend:  Speurtocht aangeleverd door reiskundig.nl 

17:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Kurfstendamm ** 

Aansluitend:  Wandeling langs Gedachniskirche en KaDeWe 

Aansluitend:  Dinergeld uitdelen & vrije tijd bij Bikini Berlin/KaDeWe *** 

   (evt. bezoek aan Gedächtniskirche) 

21:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting accommodatie  

 

  



Dag 4:   donderdag 22 september 2022 (O/-/-) * 

08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie 

09:00 uur:  Lunchgeld uitdelen ** 

 

Groep 1:   Graffiti Workshop – 35 leerlingen + 3 docenten  

09:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Mauerpark 

10:30 uur:  Graffitiworkshop (1,5 uur)  

12:15 uur:  Vertrek per touringcar richting Potsdamerplatz  

Middag:  Vrije tijd  

 

Groep 2:   Fernsehturm – 8 leerlingen + 2 docenten 

09:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Alexanderplatz 

10:15 uur:  Bezoek Fernsehturm  

Middag:  Vrije tijd  

 

Groep 3:   Rondvaart Spree – 41 leerlingen + 4 docenten 

09:00 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting Alexanderplatz 

11:30 uur:  Rondvaart Spree  

Middag:  Vrije tijd  

 

Gezamenlijk:  

17:30 uur:  Dinergeld uitdelen en dineren op eigen gelegenheid *** 

19:30 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting D-Light  

20:15 uur:  Disco D-light Matrix  

23:45 uur:  Vertrek per openbaar vervoer richting accommodatie 

 

 

Dag 5:   vrijdag 23 september 2023 (O/-/-) 

08:00 uur:  Ontbijt in de accommodatie  

Aansluitend:  Kamers opruimen, bagage pakken en uitchecken 
09:00 uur:  Vertrek per touringcar richting Zwolle * 
18:00 uur:  Verwachte aankomst bij schoollocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regels in de accommodatie 
 
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er een aantal regels vanuit de 

accommodatie. Leest u deze zorgvuldig en communiceer dit aan uw leerlingen en collega-

docenten. Houd er s.v.p. rekening mee dat het gedrag van de leerlingen in de accommodatie 

te allen tijde uw verantwoordelijkheid is. 

 

1. Controleer de kamers bij aankomst altijd op gebreken of schade en meldt dit bij de 

receptie. 

2. Zorg bij aankomst in de jeugdherberg dat u weet waar de nooduitgangen en 

brandblussers zich bevinden. 

3. Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken tussen 23:00 – 06:00 uur. 

4. Het is strikt verboden uit ramen te hangen, in raamkozijnen te zitten of afval naar 

buiten te gooien.  

5. Het is strikt verboden vreemde mensen op de kamers toe te laten. 

6. Het meenemen en nuttigen van zelf alcoholische dranken is ten strengste verboden.  

7. Er mogen geen drankjes en maaltijden van de bar meegenomen worden naar de 

kamers. Dit geldt ook voor borden. 

8. De meubels mogen niet verplaatst worden. 

9. Er mag onder geen beding worden gerookt in het hostel.  

10. Na het ontbijt verzoeken wij de eettafels netjes achter te laten. 

11. Doe de lichten in de kamers uit bij afwezigheid. 

12. Zorg dat de kamers opgeruimd blijven tijdens het verblijf. Gebruik de prullenbakken 

voor afval. 

13. Zorg bij het verlaten van de slaapkamers dat de kamers goed zijn afgesloten en dat er 

geen waardevolle spullen achterblijven. De jeugdherberg kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor verloren spullen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paklijst 
 
Hieronder staat een paklijst die door onze ervaren reiskundige is samengesteld. 

Deze lijst kunt u als leidraad gebruiken voor het pakken van uw koffer. Neem vooral 

niet alles mee! Onderstaande zaken zijn niet allemaal verplicht, maar soms wel 

handig.  

Voor onderweg 

- Lunch 

- Oordopjes 

- Nekkussen 

- Slaapmasker 

- Waterflesje en versnapering 

 

Geld en waardepapieren 

- Bankpas / Giropas 

- Moneybelt 

- (Medische) verzekeringspas 

 

Reisdocumenten 

- Paspoort / identiteitskaart + kopie (verplicht) 

- Medisch paspoort (indien nodig) 

 

Persoonlijke spullen 

- FFP Masker voor in het openbaar vervoer 

- (Zonne)bril / lenzen 

- Lenzenvloeistof 

- Goede loopschoenen 

- Dagrugzak 

- Toiletspullen 

- (Regen)kleding 

- Handdoek   

 

Gezondheid en medicijnen 

- Anti hoogte / zee / wagenziekte 

- Persoonlijke medicijnen 

Elektronica 

- Mobiele telefoon + oplader (beltegoed) 

 

 
 


