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 Begeleiding

 Algemene informatie bestemming

 Accommodatie

 Highlights van het programma

 Reisorganisatie en vervoer

 Niet vergeten!

Video: 
Impressie Berlijn

https://www.youtube.com/watch?v=ks2mkRbl1MU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=ks2mkRbl1MU&nohtml5=False


Mevrouw Ingrid Baur

OOP

06-46646640

Mevrouw Mirte Peeters

Docente Nederlands

06-16159147



De heer Thijssen

Docent Duits

06-655015531

De heer Josephs

Docent Duits

06-



De heer Lejeune

Docent aardrijkskunde/ 
geschiedenis/ ICT

06-19387802

NOODNUMMER!

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_9634074_uil-leraar-cartoon-karakter-met-een-pointer.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=seYZTWskPjr8tM&tbnh=221&tbnw=228&zoom=1&docid=5XA2HOIPaqdaxM&hl=nl&ei=gLjKUezeBpKY0QXUx4CYAw&ved=0CAEQsCU
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_9634074_uil-leraar-cartoon-karakter-met-een-pointer.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=seYZTWskPjr8tM&tbnh=221&tbnw=228&zoom=1&docid=5XA2HOIPaqdaxM&hl=nl&ei=gLjKUezeBpKY0QXUx4CYAw&ved=0CAEQsCU


 Geen tijdsverschil

 Valuta is de Euro

 Nederlandse pinpassen (Maestro) worden over het algemeen geaccepteerd

 Geldig paspoort/ID bewijs of evt. visum is nodig voor een bezoek aan Duitsland

 Betaling via OGVO, factuur volgt



 Grootschalig low budget hostel, gelegen aan de rand van het centrum

 Regels hostel respecteren en naleven!

 Echt jeugdhostel beschikt over een cafébar, restaurant en WiFi

 Basic meerpersoonskamers met gedeelde douche en toilet (4-6 personen)

 Bedlinnen inbegrepen, handdoeken niet

 Loopafstand tot dichtstbijzijnde metrostation (Landsberger Allee):  5 min

 Oost-Berlijn: Wijk Prenzlauerberg

https://maps.google.nl/maps?q=Generator+Hostel+Berlin,+Storkower+Stra%C3%9Fe,+Berlin-Prenzlauer+Berg,+Berlijn,+Duitsland&hl=nl&ie=UTF8&sll=52.525165,13.391506&sspn=0.011958,0.033023&oq=Generator+prenzlauerberg&hq=Generator+Hostel&hnear=Storkower+Stra%C3%9Fe,+10407+Berlin,+Duitsland&t=m&z=16
https://maps.google.nl/maps?q=Generator+Hostel+Berlin,+Storkower+Stra%C3%9Fe,+Berlin-Prenzlauer+Berg,+Berlijn,+Duitsland&hl=nl&ie=UTF8&sll=52.525165,13.391506&sspn=0.011958,0.033023&oq=Generator+prenzlauerberg&hq=Generator+Hostel&hnear=Storkower+Stra%C3%9Fe,+10407+Berlin,+Duitsland&t=m&z=16


- Indeling kamers : reeds opgegeven bij Ingrid op dag vertrek definitief

- Bus: vaste chauffeur (Lucas) hou de bus netjes

- Programmaboekje: uitgedeeld bij vertrek

- Verzekeringen: basic door school maar echt aanvullend verzekeren!

- Regels tijdens de reis: 

aan afspraken houden, 

op tijd zijn, 

geen alcohol, 

wij streven een LEUKE reis na!



 maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni

 Vertrek: 07.45 uur bus aanwezig bij stadion 
De Koel VVV Venlo, Kaldenkerkerweg 182

 Terugkomst: Rond 20:30 bij het 
Valuascollege, Hogeweg

 Programma met keuzedelen zie programmaboekje



Docenten over het  Fernsehturm: 

“Prachtig uitzicht over Berlijn. Bij een heldere lucht zie je echt heel ver”



Docenten over de fietstour: 

“Een perfecte combinatie: lekker actief bezig zijn, van de buitenlucht genieten

en veel opsteken over Berlijn zelf.”



Docenten over herinneringskamp Sachsenhausen: 

“Het moment dat je met de groep de poort binnenloopt en de groep helemaal

stil valt.. Wat een indruk maakt dit op de leerlingen!”

Video impressie: 

“Sachsenhausen”

http://youtu.be/WBO5gpXeJO4?t=9s
http://youtu.be/WBO5gpXeJO4?t=9s
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Sachsenhausen32.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Sachsenhausen32.jpg


 09.00 Uhr: Kurfürstendamm/KaDeWe

 12.30 Uhr: Abfahrt

 20.30 Uhr: Valuascollege Venlo



Docenten over Stasi gevangenis Hohenschönhausen: 

“Zeer indrukwekkend bezoek geweest.. Met het verhaal vooraf over het hoe 

en waarom, wordt de groep helemaal meegesleept in de gebeurtenissen van 

toen”

Video impressie: 

“Desoriëntatie”

http://youtu.be/vCxgsjo11Wo
http://youtu.be/vCxgsjo11Wo
http://www.stiftung-hsh.de/
http://www.stiftung-hsh.de/


Docenten over het Olympiastadion: 

“Gebouwd voor de Olympische Spelen van 1936, heeft dit stadion voor haar

tijd een prachtig indrukwekkende glazen dakcontructie.”



Docenten over Berliner Unterwelten :

“Een gigantische oorlogsbunker die een goede impressie geeft van o.a. de 

gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en Koude oorlog”



is aangesloten bij

:

Financiële garantie                 Brancheorganisatie

Calamiteiten

Alle busmaatschappijen 

zijn voorzien van:

http://www.sgr.nl/
http://www.sgr.nl/
http://www.anvr.nl/
http://www.anvr.nl/
http://www.calamiteitenfonds.nl/
http://www.calamiteitenfonds.nl/
http://www.sktb.nl/
http://www.sktb.nl/
http://www.travelinventive.nl/
http://www.travelinventive.nl/


 Geldig paspoort/ID bewijs of evt. Visum, 

 ‘European Health Insurance Card’

 Zakgeld

 Handdoeken

 Genoeg schone kleding voor een week

 Goede wandelschoenen




