
Hoe te boeken?
Voor het boeken van dit arrangement 
neemt u contact op met Stedentrips.nl.

Telefoon: 0172 782078 of mail uw gege-
vens en voorkeur qua reisdatum en ver-
voerskeuze naar info@stedentrips.nl.

U ontvangt dan zo snel mogelijk 
vrijblijvend een offerte met de beste 
mogelijkheden

 Berlijn – Krakau – Praag 

vanafprijs per persoon: 

1/7/20 – 31/8/20 € 385,- 

1/9/20 – 31/10/20 € 405,-

INBEGREPEN BIJ DIT ARRANGEMENT ZIJN:
•  3 overnachtingen in Berlijn in  

Hotel Mercure Berlin Zentrum***
•  3 overnachtingen in Krakau in 

2-kamer app. in Red Brick***
•  3 overnachtingen in Praag in  

Hotel Occidental Praha****
•  Logies en ontbijt in Berlijn en  

Praag en logies in Krakau

EXCLUSIEF:
•  Reserveringskosten (€ 18,50 per boeking)
• Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking)
•  Toeristenbelasting 
•  Milieusticker Berlijn (bestellen via  ANWB)

Bovenstaande prijzen zijn vanafprijzen 
o.b.v. 2 pers. op de kamer. Dagelijkse 
aankomst mogelijk.

GRATIS EXTRA’S:
•  Time to Momo stedengids Berlijn, 

Krakau, Praag
•  Gratis parkeren bij hotels in Berlijn, 

Krakau en Praag
•  Welkomstdrankje bij aankomst in de 

hotels in Berlijn en Praag
•  Gratis toegang fitnessruimte in Praag
•  Gratis Wifi op de kamer
•  Gratis 1 dag fietsen in Berlijn
•  Gratis Currywurst met broodje en 

frisdrank in Berlijn
•  Gratis Stadswandeling in Praag

Met uw eigen auto op stedentrip? Met deze 
combinatie van steden trakteert u zichzelf op een 
portie monumentale steden in een modern jasje.
Het eerste reisdoel is Berlijn, waar u in ca. 6,5 uur naartoe rijdt. Berlijn, met de 
Kurfürstendamm en Unter den Linden, is een frivole stad met een rijke, roemruchte 
historie waar veel te doen en te zien is. Deze uitbundige stad ligt in het hart van 
Brandenburg met talloze meren, heidelandschappen en pijnboombossen. Met een 
uitstapje buiten de stad maakt u uw vakantie compleet. De reis vervolgt naar de 
fascinerende studentenstad Krakau (ca. 7 uur rijden). De voormalige hoofdstad van 
Polen staat op de Unesco-lijst van het Wereld Cultureel Erfgoed. Krakau is een van 
de weinige steden die de Tweede Wereldoorlog zonder al te veel kleerscheuren heeft 
doorstaan en biedt een verrassende mix aan historie en hippe gelegenheden, mede 
dankzij de vele tienduizenden studenten die hier leven. Op een uur rijden van Krakau 
liggen de voormalige concentratiekampen van Auschwitz, waar een indrukwekkende 
tour gemaakt kan worden. De volgende bestemming is Praag, de hoofdstad van 
Tsjechië (ca. 5 uur rijden). Een aaneenschakeling van historische gebouwen getuigt 
van een rijke architectonische geschiedenis. Deze stad met haar gastvrije bevolking 
wordt opgesierd door de Karelsbrug, de oudste brug over de Moldau, waar artiesten 
en kunstschilders de sfeer bepalen. Wanneer u een dagtocht buiten de stad wilt maken, 
hoeft u niet ver te gaan. Praag ligt in Midden-Bohemen, een heerlijke streek met 
uitgestrekte gerstvelden, dichtbeboste berggebieden en talrijke riviertjes en meren. 

Een perfecte combinatie voor iedereen die een stukje geschiedenis kan waarderen.
Bij de keuze van hotels hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van parkeergelegenheid.

Berlijn - Krakau - Praag
10-daags Monumentale Steden arrangement  
per auto vanaf € 385,- p.p.

stedentrips roadtrip


