Spreewald / Tropical Islands / Berlijn

Dag 1, donderdag. 23.05.19
05.30 vertrek vanaf Heerenveen,
Carpool t/o McDonald's
06.00 vertrek vanaf Leeuwarden,
Kalverdijkje, Tijsmaweg 4
07.00 vertrek vanaf Groningen,
Hoogkerk Transferium
incl. pauzes, langs Hannover Magdeburg incl. Pauzes naar
het Spreewald Parkhotel
16.30 aankomst Spreewald Parkhotel
(Bersteland) van der Valk
hoteluitleg
vrije tijd
Dag. 2, vrijdag. 24.05.19 Tropical
Islands
08.30 ontbijt in het hotel
09.30 vertrek naar Tropical Islands
“Tropical Islands”in het Brandenburgische Krausnick is een
indrukwekkend wellness- en
waterpark. Hier beleef je een
ontspannen en tegelijkertijd ook
afwisselend
dagje
weg
in
tropische sferen. Ontdek de
diversiteit van dit geweldige
zwemparadijs
met
volop
recreatiemogelijkheden
voor
klein en groot. Gezellig op pad
met de familie of romantisch met
z’
n tweeën langs het witte
zandstrand – in Tropical Islands
is er voor ieder wat wils. Dit
gigantische indoor- en outdoorwaterpretpark is het grootse
tropische vakantieparadijs van
heel Europa. Het in 2004
geopende waterpark trekt elk
jaar steeds meer bezoekers. Het
waterpark zit in een enorme
Zeppelin-hal van 360 meter lang,
210 meter breed en 107 meter
hoog. In deze hal begeef je je
zowel in de winter als in de
zomer in Caribische sferen. Dit
komt door het tropisch klimaat
met een constante temperatuur
van
26°C
en
een
luchtvochtigheid tussen de 40 en
60%. In Tropical Islands beleef je
een onvergetelijk, exotisch dagje
en kom je lekker tot rust en
geniet je van ontspannende uren

in de geweldige sauna- en
wellnessfaciliteiten. Met de talloze
waterattracties in het binnengedeelte en het nieuwe buitengedeelte
AMAZONIA
met
stromingskanaal beleef je een
onvergetelijke dag. Van ont
spanning tot actie - is er voor elke
leeftijd en voor de hele familie van
alles te beleven.
18:30 vertrek terug naar het hotel
Dag 3, zaterdag. 25.05.19 dagtocht
Spreewald
08.00 ontbijt in het hotel
09.00 dagtocht Hoogtepunten van
Spreewald
Vanaf het hotel vertrekken we
voor een schitterende rondrit
door de omgeving van Spreewald. Onze reisbegeleider heeft
veel kennis over dit gebied en
neemt ons mee op reis door dit
bijzondere, prachtige landschap
met verschillende meren en
andere wateren. Tijdens de
rondrit horen wij veel over de
cultuur, het leven van de
inwoners, de tradities en de
sprookjes en legenden. Wij gaan
onder andere naar Lübbenau
waar wij meer over deze
bijzondere plek te weten komen
tijdens een kasteelwandeling.
Daarnaast gaan we genieten van
een
romantische
rondvaart.
Tijdens een augurkenproeverij
proeven we van de bekende
Spreewald-augurken die uit deze
regio komen. De proeverij wordt
afgesloten met een heerlijke
“Spreewald Schnaps
18:30 vertrek terug naar het hotel
Dag 4, zondag, 26.05.19 Berlijn en
terugreis
08.00 ontbijt in het hotel
09.00 vertrek naar Berlijn
10.30 aankomst Berlin (80 km)
10.45 stadsrondleiding Berlijn
Ontdek het nieuwe en oude
Berlijn tijdens een stadsrondleiding vol belevenissen. Tijdens
deze 3 uur durende rondleiding
bekijken we veel van de meest
indrukwekkende attracties en
bezienswaardigheden.
Het
bijzondere aan Berlijn is dat er
nieuwe trends, ontwikkelingen en
stijlen naast historie en traditie
bestaan. Deze stad kun je
daarom steeds weer opnieuw
ontdekken.
13.45 vrije tijd en mogelijkheid
om te lunchen
15.30 terugreis incl. pauzes
23.00 aankomst Groningen
Programmawijziging onder voorbehoud

Vertrekdata:
23.05.-26.05.2019
Inbegrepen:
- vervoer per luxe 5***** touringcar
vanaf een opstapplaats in uw regio
- koffie en ontbijt in de touringcar
- 3 x overnachting im Van der Valk
Spreewald Parkhotel
Omgeven door het idyllische platteland
in het dorpje Bersteland, biedt dit
driesterrenhotel moderne kamers en
uitstekende verbindingen met de
snelweg A13, vlakbij het prachtige
Spreewald biosfeerreservaat. Geniet
van een goede nachtrust in de
gezellige kamers van het Spreewald
Parkhotel, die zijn voorzien van
airconditioning
en
gratis
WiFi.
Bovendien beschikken de meeste
kamers over een ruim balkon. Proef
van
de
heerlijke
regionale,
internationale
en
seizoensgebonden gerechten in het elegante
restaurant
van
het
Spreewald
Parkhotel. Na uw maaltijd kunt u
terecht bij de bar van het hotel, om in
alle rust te genieten van een
verfrissend
drankje.
Tijdens
de
warmere maanden, is het mooie terras
van het Spreewald Parkhotel een
geweldige plek om tot rust te
komen met een exotische cocktail
of een kleine snack. Neem na een
drukke dag de tijd om uzelf te
verwennen in de sauna van het
uitnodigende
Parkhotel.
Het
populaire
recreatiepark
Tropical
Islands ligt op slechts 15 minuten
rijden
van
het
hotel.
Deze
accommodatie heeft ook een van
de best beoordeelde locaties in
Bersteland
- 3 x ontbijtbuffet
- 1 x entree Tropical Islands
- 1 x dagtocht met reisbegeleiding
"Spreewaldansichten"
- rondvaart door Spreewald
- bezoek bij een bekend lokaal
augurkenbedrijf inclusief proeverij
en borrel
- eilandwandeling over het
kasteeleiland Lübben
- 3 uur durende stadsrondleiding
Berlijn

Lezersprijs:
€ 487,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:€ 80,Niet inbegrepen: reis- en annuleringsverzekering

