Moderne Architectuur in
Berlijn

Afbeelding: Reichstag, Berlijn

Door haar welbekende geschiedenis heeft Berlijn een turbulente ontwikkeling gehad met
grote verschillen in het voormalige Oost en West-Berlijn, welke nog steeds te zien zijn. Maar
de grootste stedenbouwkundige ontwikkeling kwam daarna. Hoe maak je weer één geheel van
deze stad? Het heeft geleid tot grote stedenbouwkundige plannen, soms met behoedzame
architectuur (rond de Brandenburger Tor), soms juist heel spectaculair (Potzdamer Platz). Er
is een groot nieuw regeringshart opgetrokken, er zijn vele ambassades gebouwd,
winkelstraten worden voorzien van spectaculaire warenhuizen en er zijn indrukwekkende
musea gerealiseerd. Bovendien zijn er ook nog mooie jugendstil panden bewaard gebleven.
Een imponerende veelzijdige reis voor iedere moderne architectuurliefhebber !
Programma

1e dag, We reizen per trein naar Berlijn en logeren in een hotel
nabij de Kurfürstendamm. We dineren gezamelijk in een nabij
gelegen restaurant.
2e dag, Vandaag bekijken we Berlijn per bus. Gedurende de
ochtend krijgen we een goed overzicht van de stad met haar
uiteenlopende architectuur: de Kurfürstendamm, het Kulturforum,
Unter den Linden, Alexander Platz, Karl Marx Allee en
Treptowerpark, de East Side Gallery, Flughafen Tempelhof en de
nieuwe ambassadewijk zijn enkele van de hoogtepunten. Na een
lunchpauze vervolgen we onze bustour, waarbij we het Olympisch
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Stadion bezoeken en de Unité d'Habitation van Le Corbusier zien. Ook bekijken we het
Hansaviertel, een wijk gebouwd tussen 1957-61 door gerenommeerde architecten als Alvar
Aalto, Walter Gropius en Oscar Niemeyer.
3e dag, We beginnen vandaag bij het moderne Hauptbahnhof en lopen hierna via het moderne
regeringshart naar de Reichstag, spectaculair vernieuwd door Sir Norman Foster. We
vervolgen onze route via de DZ Bank van Frank Gehry en het Jüdisches Denkmal van Peter
Eisenman naar de Friederichstrasse. Na de lunchpauze komen we langs Checkpoint Charlie
met haar nieuwbouw van Office for Metropolitan Architecture (Rem Koolhaas), spectaculaire
warenhuizen van onder andere Jean Nouvel en woningbouw van Aldo Rossi. We eindigen
deze dag met een bezoek aan het Judisches Museum van Daniel Libeskind.
4e dag,De ochtend beginnen we met een bezoek aan het Bauhaus Archief in Berlijn, waar we
een tentoonstelling zien over deze invloedrijke school in een gebouw ontworpen door Walter
Gropius. Daarna gaan we naar het voormalige Oost Berlijn: Alexanderplatz en de
Fernsehturm en de sfeervolle Hackeschen Höfe. Na de lunch gaan we met het openbaar
vervoer naar Potsdamer Platz, een spectaculair stadsvernieuwingsproject van onder andere
Renzo Piano en Helmut Jahn.
5e dag Aan het eind van de ochtend reizen we per trein terug naar Nederland
Inclusief:
- 4 overnachtingen in het centrum van Berlijn
- kamers met bad/douche en toilet
- verzorging op basis van logies en ontbijt
- welkomstdiner en diner laatste avond
- treinretour Nederland (Amersfoort) - Berlijn
- deskundige begeleiding door Suzanne Roelofs
- openbaarvervoerkaart volgens programma
Afbeelding: Potsdamer Platz

Exclusief:
• Entreegelden (ca. € 25,-) *
• lunches en overige diners + drankjes
• Fooi
Datum: 2 t/m 6 mei
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer bij: euro 745,Eenpersoonskamer toeslag: €140,Opstapplaats: Treinkaart voor de IC is geldig vanuit Amersfoort. U kunt op eigen gelegenheid
naar Amersfoort Reizen.
Reisleiding: Suzanne Roelofs
Programma onder voorbehoud.
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