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BOEMELEN BIJ DE BUREN

Duitsland

Groot pluspunt van met de trein reizen: je  
ziet nog eens wat. Laat het schöne Duitse 
landschap aan je voorbij trekken, terwijl  
je ontspannen hopt van wereldstad Berlijn 
naar het gemütliche Weimar. 
Tekst: Roos Stalpers, Fee van ’t Veen. Fotografie: Alamy, iStockphoto, Shutterstock,  
Visit Berlin.

7-daagse treinrondreis door Duitslandvanaf € 659  p.p.*

1.   Dresden, stad aan 
de Elbe.

2.   In Weimar lonken de 
terrasjes.

3.   Vijf musea op een 
eilandje in de Spree: 
het Museumsinsel 
van Berlijn.

Treinrondreis
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Bruisend Berlijn

Manager commerciële samenwerkingen Corine 
Schumacher heeft haar hart verpand aan Berlijn. 
We vroegen haar: je bent pas in Berlijn geweest 
als je…? 
“Wat een vraag! Deze wereldstad is een optelsom 
van niet te missen bezienswaardigheden. Maar 
omdat de liefde ook een beetje door de maag 
gaat, deel ik twee favorieten in het 
Scheunenviertel. Verscholen in een klein hof vind 
je namelijk brunch-, lunch- en lekkerstek 
Barcomi’s Deli, thuishaven van bakkoningin 

Cynthia Barcomi. Het is aan te raden om hier alle-
maal een ander taartje of ander baksel te bestel-
len, want er is te veel lekkers om in je uppie te 
testen. Lekker delen dus! In dezelfde wijk zit nog 
een evergreen, namelijk Clärchens Ballhaus. In de 
prachtige oude danszaal met twinkelende kroon-
luchters en verweerde spiegels kun je nog altijd 
met de voetjes van de vloer. Maar zomeravonden 
met wijn en pizza in Clärchens tuin met priklichten, 
zijn misschien wel net zo leuk.” 
barcomis.de en ballhaus.de

GETIPT DOOR 
Manager commerciële samenwerkingen Corine

Middelpunt
De uitvalsbasis is Mitte, het stadsdeel 
waar de welbekende Zoo, stadspark 
Tiergarten en de Kurfürstendamm lig-
gen, net als de Reichstag en de 
Brandenburger Tor. Heb je vooral zin in 
een winkelsessie? Steek dan de rivier de 
Spree over en richt je op het zogenaam-
de Scheunenviertel. Dit zijn grofweg de 
straten rondom funshop-hofjescomplex 
Hackescher Markt. Een flinke dosis luxe 
wordt hier gecombineerd met de rafel-
randjes die zo kenmerkend zijn voor 
Berlijn. Je struikelt er over ambachtelij-
ke ateliers, galeries, minuscule boetiek-
jes en natuurlijk een karrevracht aan 
eethuizen. 

Oud & Nieuw
Oudheid: in de Spree ligt een eiland ge-
vuld met kunstschatten. Hier resideren 
vijf Staatliche Museen met imponerende 
werken van Egyptenaren, Grieken en 
Romeinen tot middeleeuwse sculpturen 
en 19e eeuwse meesterwerken van 
Caspar David Friedrich. En dan is het ei-
landje zelf – met kades vol canvas lig-
stoelen – ook nog Unesco erfgoed! 
smb.museum

Hedendaags: de monumentale hallen 
van het Hamburger Bahnhof, het oude 
station, vormen een prachtig decor voor 
het museum voor hedendaagse kunst. 
Ook het museumrestaurant Sarah 
Wiener is de moeite waard. Helemaal bij 
mooi weer, want dan kun je plaatsne-
men op het idyllisch kadeterras.
smb.museum (zoekterm: Hamburger Bahnhof) en sarah-
wiener.de

Waar gebeurt het?
De stad is een lapjesdeken van wijken, 
elk met zijn eigen identiteit. Je kunt met 
gemak dagen ronddwalen in Mitte, maar 
ook in de voorheen verguisde buurten 
borrelt en bruist het. Zo trekt hip Berlijn 
in de weekenden naar Neukölln, 
Tempelberg, Wedding en is er vast al-
weer van alles gaande in de wijken waar 
nog geen blogger naartoe is gefietst. 
Fietsen ja! Verkijk je namelijk niet op de 
omvang van de Duitse hoofdstad, waar 
de hotspots niet bepaald bij elkaar om de 
hoek liggen. 
Friedrichshain en Kreuzberg: heeft lek-
ker veel alternatieve barretjes en gezelli-
ge restaurantjes.
Pankow (Prenzlauer Berg en 

4.   Leuk: Berlijn is echt een ontbijtstad, 
waar je vaak tot laat op de dag ont-
bijt kunt bestellen.

5.   Hamburger Bahnhof in Berlijn is 
tegenwoordig een museum voor 
hedendaagse kunst.

6.   Klunkerkranich op het dak van een 
garage, met uitzicht over de daken 
van de wijk Neukölln.

7.   Konnopke’s currywurst, wereldbe-
roemd in Prenzlauer Berg; een van 
de leukste wijken van Berlijn.

8.   Eat Berlin in een van de hofjes van 
de gezellige Hackescher Markt.
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Weißensee): peperduur gebied dat zijn 
ongepolijste uiterlijk koestert en waar je 
struikelt over koffiebars, vintage, luxe 
boetieks, knappe restaurants en leven-
dige streetfoodmarkten.
Neukölln: dit rauwe multiculturele 
wijkje is hip en happening nu studenten 
en kunstenaars er neerstrijken. 
Publiekslieveling is er Klunkerkranich, 
een groene oase bovenop een parkeerga-
rage. Deze dakbar met weelderige tuin is 
zelfs in de winter open.
klunkerkranich.org
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9.   De historische Molkerei van de 
Gebrüder Pfund. 

10.   Het prachtige paleiscomplex 
Zwinger.

11.   Tarte flambée bij Lutz Müller’s 
in Schloss Albrechtsberg.

12.   Boven de fraaie gevels aan de 
Neumarkt steekt de koepel van 
de Frauenkirche. 

Indrukwekkende skyline
De hoofdstad van Saksen beleefde in de 
18e eeuw een bloeitijd van jewelste. De 
stad werd gezien als centrum voor kunst 
en cultuur en omdat er in korte tijd de 
mooiste panden in barok- en rococostijl 
verrezen, werd Dresden al snel 
Elbflorenz genoemd, ofwel Florence aan 
de Elbe. Wie via de Augustusbrücke de 
stad binnenloopt, ziet allereerst de 
beeldschone skyline van de oude stad. 
Een optelsom van de bekendste beziens-
waardigheden zoals: het Zwinger, de 
Brühlsche Terrasse met weergaloos  
uitzicht over de rivier, de Hofkirche en 
Frauenkirche (leuk: gratis orgelconcert 
om 12.00 uur). Het lijkt allemaal perfect 

gerestaureerd, maar het wrange is dat 
bombardementen van 1945 het grootste 
deel van de stad in de as legden. De ma-
gere DDR-jaren zorgden voor complete 
stilstand, waardoor veel klassiekers in 
Altstadt uit de vroege 21e eeuw stam-
men. Laat het de pret niet drukken, 
want de sfeer is weer terug in de stad en 
verdient het om gezien te worden. Koffie 
met taart of een lunch doe je in de 
Altstadt in het Coselpalais, wereldbe-
roemd in Dresden! De patisserie resi-
deert in een barokpaleis; een perfecte 
match met het suikerzoete gebak.
coselpalais-dresden.de

Pracht en praal
De barokke grandeur van het Zwinger – 
een gigantisch paleiscomplex – is in 
volle glorie hersteld. En sinds het onder-
dak bied aan Gemäldegalerie Alte 
Meister is het vanbinnen misschien nog 
wel mooier dan vanbuiten (ondanks de 

Aan de overzijde van de Elbe 
maak je kennis met de creatieve, 

onaangeharkte Neustadt

Florence aan de Elbe

WIST JE DAT…
…de trein het milieuvrien-
delijkste vervoersmiddel is 
voor een rondreis door 
Duitsland?
…de bagagerestricties lek-
ker soepel zijn in de trein? 
Extra koffer, geen pro-
bleem. Zelfs de fiets mag 
mee!
…er stopcontacten in de 
trein zitten? Handig om 
onderweg je smartphone 
of camera op te laden.

rijkversierde gevels en indrukwekkende 
binnentuin met fonteinen!). In de muse-
umzalen hangen namelijk Vlaamse pri-
mitieven, Hollandse meesters en 
topstukken uit Duitsland (Holbein en 
Cranach) en Italië. Alleen al de Slapende 
Venus van Giorgione, de Madonna van 
Rafaël en het Brieflezend meisje bij het 
venster van Vermeer maken dat dit mu-
seum op onze bucketlist staat.
gemaeldegalerie.skd.museum

Over de brug
Aan de overzijde van de Elbe maak je 
kennis met het andere gezicht van de 
stad, namelijk de creatieve, onaange-
harkte Neustadt. Kleurrijke apparte-
mentsblokken en smalle straten waar je 
geen ketens, maar unieke boetiekjes 
ontdekt. Zoals bijvoorbeeld 
Kunsthofpassage, een aaneenschakeling 
van kleurrijke panden (met winkels, ga-
leries en lieflijke hofjes) die door ver-
schillende kunstenaars zijn bewerkt. En 
als je er dan toch bent, eet dan een 
taartje bij het Hofcafé. Aanrader voor de 
Zondagse brunch: Café Laika. Hier wor-
den de broodjes, salades, fruit, hartige 
en zoete lekkernijen op de bar uitge-
stald. Kies je favorieten, die je bij mooi 
weer natuurlijk op het terras kunt op-
eten.
kunsthof-dresden.de en facebook.com/cafe.bar.laika
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Guten Appetit!
Brunch: Fama is een vriendelijk huiska-
mercafé waar vroege vogels tussen de 
goedgevulde boekenkasten neerstrijken 
voor Frühstück met vers fruit, al tippen 
we dit adres ook voor de (vegan) lunch-
gerechten, de soep van het huis en 
goede koffie. Windischenstraße 20

Zoet: hét taartadres van Weimar is 
Koriat, met cheesecake om over te jube-
len. En dan zitten ze ook nog aan een 
lieflijk pleintje. koriat.de

Hartig: maak je een uitstapje naar het 
nabij gelegen Erfurt? Eet dan de regio-
nale trots – Thüringen-worst – bij 
Faustfood. Het geheim van dit worstje? 
Minder vet dan de fameuze bratwurst en 
op smaak gemaakt met karwij, mar-
joraan, zwarte peper, zout en ook knof-
look. Perfecte match met een biertje. 
faustfood.de

Diner: de lokale cuisine ontdekken doe 
je bij Zum Weißen Schwan. Hier weten 
ze precies hoe de traditionele gerechten 
horen te smaken. Ook een fijn plekje om 
op het terras neer te ploffen voor een 
bruiswijn vol aardbeitjes. Prost! 
weisserschwan.de 

Borrel: bij Anno 1900 drink je lokale 
wijn in een prachtig decor. 
anno1900-weimar.de

-REIZEN

Het verblijf
De hotels liggen in alle drie de steden nabij het 
treinstation. Het zijn 3-sterrenhotels,  
inclusief badkamer met douche en toilet. 
Afhankelijk van de data kunnen de hotels ver-
schillen. Bij de reisbescheiden zitten  
hotelvouchers met daarop de naam en het 
adres van de geboekte hotels. 

•  2x overnachting in Berlijn: vlak bij het 
Station Zoo en de Kurfürstendamm

•  2x overnachting in Dresden: naast het 
Centraal Station en vlak bij het historische 
centrum

•  2x overnachting in Weimar: tegenover  
het station 

Dagprogramma
DAG 1: Nederland – Berlijn
De reis gaat van het opstapstation in 
Nederland naar Berlin Hauptbahnhof, hartje 
hoofdstad. Reistijd circa 6 uur.
DAG 2: dag in Berlijn
DAG 3:  Berlijn – Dresden 
Optioneel kun je een (of meerdere) overnach-
ting(en) in Berlijn bijboeken. Zo niet, dan gaat 
de rit naar Dresden. Reistijd circa 2 uur.
DAG 4: dag in Dresden 
Als Margriet-lezeres kun je deelnemen aan de 
‘Originele ontdekkingstour Dresden’. Deze ex-
cursie duurt circa 3 uur en vindt dagelijks 
plaats op vaste tijden: 10.15 uur of 14.15 uur.
DAG 5: Dresden – Weimar
Reistijd circa 3 uur.
DAG 6: dag in Weimar 
Een bezoek aan de regionale hoofdstad Erfurt 
(op ca. 15 minuten per trein) behoort tot de 
mogelijkheden. Treinticket ter plaatse aan te 
schaffen voor ca. € 10 p.p.
DAG 7: Weimar – Nederland
Na het ontbijt vertrek je naar Nederland. 

Inbegrepen
•  retourtreintickets van elk station in 

Nederland naar Berlijn – Dresden – 

Ontdek Berlijn, 
Dresden en Weimar

Weimar (2e klas)

•  zitplaatsreserveringen

•  toeslagen ICE

•  6x overnachting o.b.v. logies en ontbijt

•  reisbeschrijving: Margriet extra: de 
‘Originele ontdekkingstour Dresden’ is een 
soort spoedcursus Elbflorenz. Na een 
busrit door Alt- én Neustadt gaat de reis 
verder per bergtrein, die je naar uitzicht-
punt ‘Weisser Hirsch’ brengt. Je vaart 
over de Elbe terug naar de stad, aan boord 
van een historisch stoomschip. 

Optionele extra’s: 

•  extra nacht(en) in Berlijn o.b.v. logies/ 
ontbijt à € 65 p.p.p.n.

•  Excursie ‘Berlin on Bike’: een fietstour  
van ca. 3 uur met een enthousiaste gids  
die beroemde bezienswaardigheden en  
de hidden gems laat zien à € 31 p.p.

Niet inbegrepen
•  overige maaltijden

•  evt. entreegelden 

•  toeristenbelasting

•  reis- en/of annuleringsverzekering

•  bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per  
boeking

•  reserveringskosten € 19,50 per boeking

Prijs & periode
Boekingsperiode: het hele jaar door
Reisperiode: 01/01/2019 t/m 31/12/2019
Prijs: vanaf € 659 per persoon 

Informatie & boekingen
Ga voor meer informatie of om te boeken 
naar magriet.nl/duitsland of bel de reisadvi-
seurs van de Jong Intra Vakanties, tel. 0180 
– 45 78 03, o.v.v. reiscode AXDE298. Op 
deze aanbieding zijn de ANVR-/SGR-
voorwaarden van toepassing. 

Winkelgeluk
De stad is als een ansichtkaart, met ge-
plaveide straatjes met aan weerszijden 
huizen in de mooiste kleuren. 
Uithangborden met krullen en charmant 
vakwerk passen perfect bij de sfeer van 
de ambachtelijke winkels en hippe con-
ceptstores. Het ultieme winkelgebied 
ligt rondom de Windischenstraße, waar 
ook huiskamercafé Fama zit. Een opval-
lend adresje in de straat is de Ostshop, 
een winkel vol hebbedingen in DDR-
stijl. Liever design, waaronder mooie 
accessoires van eigen bodem? Loop dan 
een stukje door naar de Schützengasse. 
Daar zit namelijk Design we love waar ze 
lekker veel betaalbare items hebben die 
in de koffer passen. 
ostshop-weimar.business.site en designwe.love

Klein maar fijn
De charmante stad is klein en dat maakt 
het bezoeken van de vele bezienswaar-
digheden lekker behapbaar. Natuurlijk 
is het woonhuis van Goethe een must. 
Daarvoor hoef je geen kenner te zijn. De 
kamers in prachtige poedertinten zijn 
ook een droom voor iedereen met een 
zwak voor de binnenkijkers in de woon-
bladen. Alleen kijk je nu ook écht bin-
nen. Parken en paleizen zijn er in 

14.   Terrasjes in hartje Weimar.
14.   In Weimar rijgen ze uien  

als kralen aan een snoer.
16.   Hertogelijke Slot.
17.   De Elbe.

16
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Weimar ist wunderbar
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overvloed: gaat het zien. Maar houd wel 
tijd over voor de Bauhaus. Zeker dit jaar, 
nu de kunstschool zijn honderdste ver-
jaardag viert met allerhande culturele 
festiviteiten, een nieuw museum en ‘The 
Bauhaus comes from Weimar’, waar 
ontwerpen en objecten staan die nog 
steeds hartstikke modern aanvoelen.
klassik-stiftung.de en weimar.de/kultur (klik op: Bauhaus 
100)
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