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‘Historisch en modern Berlijn zoals je het nog niet 
eerder hebt gezien’   
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City tour Berlijn 

 
Op Donderdag 8 maart vertrekken we van Amsterdam voor een vierdaagse city 
tour naar Berlijn. We vliegen vanaf Schiphol naar Berlijn en daar verplaatsen we 
ons met openbaar vervoer. De city tour wordt begeleid door dove en horende 
gidsen die ons inwijden in de boeiende en belangrijke geschiedenis van deze 
bruisende stad.  
 
Degene die wil kan met onze dove gids mee op stap en naast de beroemde 
bezienswaardigheden bezoeken we ook een dovenclub en we duiken in de 
geschiedenis van de koude oorlog met doven die in Oost- en West-Berlijn hebben 
gewoond. Maar als je niet zoveel hebt met Dovencultuur en –geschiedenis dan 
kan je met een horende gids op stap, wij zorgen voor tolken gebarentaal en 
desgewenst een schrijftolk.  
 
Op vrijdag heb je de optie om mee te gaan naar de ITB, de grootste reisbeurs ter 
wereld. Wesemann Travel geeft daar een lezing en je kan je verdiepen in zo’n 
beetje alle reisbestemmingen ter wereld. Op zaterdag organiseren we een 
reiscafé in het centrum van Berlijn waar veel lokale doven op af zullen komen. 
Het wordt ongetwijfeld heel gezellig!  
 
Reisinformatie 
 
Vertrek:   8 Maart 2018 
Retour:   11 Maart 2018    
Duur:    4 dagen  
Aantal personen:  minimaal 8, maximaal 20 
Prijs:     Hostel (gedeelde kamer) € 299 per persoon 

   Hotel (privé kamer): € 375 per persoon 
 

Inbegrepen: 
- Complete citytour naar Berlijn 

- Vliegticket vanaf Amsterdam (met Easyjet of KLM) 

- Overnachtingen in goed verzorgde hostels (gedeelde kamer) of eenvoudige 

hotel (privé kamer) 

- Nederlandse gebarentaalvaardige reisleider en lokale gidsen en 

reisbegeleiders 

- Rondleidingen en excursies door dove gidsen en/of met tolk 

- Toegangsgelden zoals genoemd in het reisprogramma 

- Lunch op vrijdag en zaterdag inbegrepen 

-  Reiscafé op zaterdag avond  
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Niet inbegrepen 

- Drinken 

- Fooien 

- Diner 

 
Let op: aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid kamers en vliegtickets. VOL 
= VOL! 
 
Aanbetaling = 50% van de reissom. Het restant dient 4 weken voor vertrek te 
zijn voldaan.  
 
Reisbegeleiding 
 
De reis wordt begeleid door de volgende reisleiders: 
 
Jos Wesemann 
Jos Wesemann is oprichter en 
directeur van Wesemann Travel. Hij 
reist fulltime de wereld rond en houdt 
zich naast het organiseren van reizen 
bezig met allerlei 
ontwikkelingsprojecten voor en door 
Doven. Jos gelooft sterk in de kracht 
van Dovencultuur en Gebarentaal bij 
het uitvoeren van internationale 
projecten. Hij begeleidt deze reis 
samen met Meyad Ndaye Sarsour. 
 
Meyad Ndaye Sarsour 
Meyad is een Palestijnse vrouw maar tegenwoordig woonachtig in Berlijn. Zij is 
erg actief in de Dovenwereld in Berlijn en geeft regelmatig lezingen en 
presentaties. Ze staat bekend als een voorvechter voor doven rechten en 
vrouwen emancipatie. Zij zal de inzet van de lokale dove medewerkers 
coördineren.  
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Reisprogramma  
 
Donderdag 8 maart  

We vertrekken om 16:45 met een vlucht van Easyjet van Schiphol naar Berlijn. 

We verzamelen 2 uur voor vertrek, dus om 14:45 bij de incheckbalie van Easyjet. 

Wij zullen jullie vooraf inchecken en jullie boardingpass uitprinten. Let op: er zit 

geen ruimbagage het vliegticket inbegrepen, alleen handbagage (ongeveer 10 

kilo). Wil je wel een koffer inchecken dan moet je dat bijboeken, neem contact op 

met ons voor meer informatie. Na een vlucht van 1 uur en 20 minuten komen we 

aan in Berlijn. Van daar gaan we met het openbaar vervoer naar het hotel, een 

treinkaartje is inbegrepen. Je kan kiezen tussen een gedeelde kamer of een privé 

kamer met eigen wc/douche. De rest van de avond is er geen progamma. We 

kunnen in de buurt van het hotel wat eten. Onze Duitse gids en reisbegeleiders 

gaan met ons mee.  

 

Als je wil kan je er ook voor kiezen om later te vertrekken, namelijk om 20:05 i.p.v. 

16:45. Dit is handig voor mensen die bijvoorbeeld moeten werken op donderdag. 

Het programma en de prijs blijft verder ongewijzigd. Wij halen je op van het 

vliegveld en brengen je naar het hotel in Berlijn.  

 

Accommodatie: http://www.happygoluckyhotel.com  

Maaltijden:  - 

 

Vrijdag 9 Maart  

Vandaag verkennen we de hele dag de stad. We beginnen de dag op Unter den 

Linden, een beroemde straat die Oost-Berlijn met West-Berlijn verbindt. We 

bezoeken iconische bezienswaardigheden zoals de Brandenburger Tor, de 

Holocaust memorial, de Reichstag, en het park Tiergarten. Een lunchpakketje is 

verzorgd en we sluiten de dag af met een bezoek aan Checkpoint Charlie, een 

museum dat in het teken staat van de Koude Oorlog. Dit museumbezoek wordt 

begeleid door Doven uit Berlijn die zelf de Koude Oorlog hebben meegemaakt. Zij 

vertellen over hun ervaringen in het verdeelde Berlijn van de 20e eeuw. Een 

bijzondere ervaring. Toegangskaartje voor het museum is inbegrepen in de prijs.  

 

Accommodatie: http://www.happygoluckyhotel.com 

http://www.happygoluckyhotel.com/
http://www.happygoluckyhotel.com/
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Maaltijden:  Ontbijt en Lunch 

 

 

 

Zaterdag 10 Maart 

We duiken verder in de geschiedenis van 

Berlijn. Met onze gids lopen we door het 

Mauerpark, de plek waar vroeger de 

Berlijnse muur stond en daarna gaan we 

naar Aleksanderplatz waar we onder meer 

de 368 meter hoge TV toren bezoeken 

(toegangskaartje is inbegrepen in de prijs). 

Rond het middaguur bezoeken we een 

dovenclub waar we lunchen en in de 

middag kan je op eigen gelegenheid een 

aantal musea bezoeken (bijvoorbeeld een 

kunstmuseum), maar je kan er ook voor 

kiezen om bijvoorbeeld te gaan shoppen of 

gewoon te slenteren door Berlijn. Een 

andere mogelijkheid is een halve dag tour in het teken van de geschiedenis van 

de Tweede Wereld Oorlog (niet inbegrepen in de prijs). Wij staan klaar om je op 

weg te helpen.  

 

In de avond verzamelen we in een bar in het centrum van de stad. Wij 

organiseren een gebarencafé die in het teken staat van reizen. We geven een 

presentatie en je kan meedoen aan een leuke quiz. Het komen veel lokale 

Berlijnse doven op af , het wordt vast heel gezellig! 
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Accommodatie: http://www.happygoluckyhotel.com 

Maaltijden:  Ontbijt en lunch 

 

Zondag 11 Maart  

’s Ochtends heb je tijd om op eigen gelegenheid Berlijn verder te verkennen. Een 

dagkaartje voor het openbaar vervoer is in de prijs inbegrepen, je kan de hele 

stad doorreizen. Onze medewwerkers staan klaar om je te helpen. Om ongeveer 

13:00 checken we in op het vliegveld en om 15:00 vliegen we terug naar 

Amsterdam waar we ongeveer om 16:30 aankomen. De reis zit erop! 

 

Accommodatie: -  

Maaltijden:  Ontbijt  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.happygoluckyhotel.com/

