
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

 Hamburg - Berlijn - Dresden 

vanafprijs per persoon: 

1/7/20 – 27/8/20 € 525,-

28/8/20 – 3/10/20 Є 545,-

4/10/20 – 31/10/20 € 525,-

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

25hours Hamburg HafenCity****
•  3 overnachtingen in Berlijn in  

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

Hotel Ibis Dresden Zentrum***
•  Logies en ontbijt

EXCLUSIEF:
•  Reserveringskosten (€ 18,50 per boeking)
• Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking)
•  Toeristenbelasting in Dresden
•  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 in Berlijn
•  Gratis parkeren bij het hotel in Berlijn 

(in overige steden tegen betaling in 
openbare parkings)

•  Welkomstdrankje bij aankomst in de 
hotels

•  Gratis Wifi op de kamer
•  Gratis 1 dag fietsen in Berlijn
•  Gratis Currywurst met broodje en 

frisdrank in Berlijn
•  Gratis gebruik minibar in hotel 

25hours Hamburg HafenCity

Zelf autorijden is een leuke manier om Duitsland 
te ontdekken, zeker in deze combinatiereis met 
drie totaal verschillende steden.
In ca. 4,5 uur rijdt u naar Hamburg, een mondaine, extravagante stad, die veel 
eigentijds te bieden heeft. U zult verrast zijn over de verschillende gezichten die de 
stad heeft. Zo is er het hippe Schanzenviertel, wat een groot contract vormt tussen 
HafenCity en Speicherstadt. Voor het ultieme vakantiegevoel biedt het Alsterpark 
een perfecte picknick plek. De reis vervolgt u in ca. 3 uur naar Berlijn. Een frivole 
stad met de Kurfürstendamm en Unter den Linden, bekende straatnamen uit haar 
rijke en roemruchte geschiedenis. Ook de wijken in Berlijn hebben – inherent aan de 
historische tweedeling – verschillende karakters. Voor ‘hip & happening’ is de wijk 
Prenzlauer Berg de moeite van het ontdekken waard. Er is veel te doen en te zien, 
maar ook te ontspannen, en wel aan Strandbad Wannsee. De reis vervolgt naar 
Dresden (ca. 2,5 uur rijden). Deze in de oorlog verwoeste en in oude glorie herstelde 
barokstad ademt één en al historie en cultuur. Alleen al het zien van het ene mooie 
bouwwerk na het andere, zal een verpletterende indruk achterlaten. Een dagje de 
natuur in? Dat kan ook heel goed als u een uitstapje maakt naar het nabijgelegen 
National Park Sächsische Schweiz.

Een combinatie met talloze mogelijkheden voor een gevarieerde vakantie. Bij 
de keuze van hotels hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van parkeergelegenheid. 

Hamburg - Berlijn - Dresden
10-daags Extravagantie en Historie arrangement  
per auto vanaf € 525,- p.p.

stedentrips roadtrip


