
MAANDAG
Aankomst, Story of Berlin, karaoke

DINSDAG
Rondvaart,  Berlin Museumsinsel

WOENSDAG
Hohenschönhausen monument,  
TV-toren, Blue Man Group

DONDERDAG 
Filmpark Babelsberg, Disco D-Light

VRIJDAG 
Madame Tussauds Wassenbeelden, terugreis

Amstel House
Hostel Berlin
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Amstel House
Hauptbahnhof
Bahnhof Zoo
Kreuzberg
Hackescher Markt
Prenzlauer Berg
Kurfürstendamm
Friedrichstraße
Alexanderplatz
Potsdamer Platz

“Dit hostel is zeker aan te raden voor excursies. Het heeft een 
aangename sfeer, is schoon en veilig. Onze leerlingen waarderen m.n. 
het gratis internet, de play room en initiatiefrijke staf. Het personeel 
is altijd even aardig en neemt ons ook veel zorgen uit handen.” 

Docenten Deltion College, Zwolle

Centraal gelegen
Het Amstel House Hostel bevindt zich in het stadsdeel Tiergarten, 
op slechts twee haltes van de Hauptbahnhof. Een korte rit met 
de U-bahn brengt u naar alle bezienswaardigheden in Berlijn. 

Behulpzaam, sfeervol, veilig & schoon
De Amstel House medewerkers staan dag en nacht voor u 
klaar en bereiden indien gewenst uw gehele trip voor u voor. 
Het hostel staat bekend om haar schone kamers en gezellige 
sfeer in de gezamenlijke ruimtes. Docenten overnachten altijd in 
privekamers met eigen douche en toilet. 

15:00 uur  Aankomst & check-in Amstel House
            
16:30 uur    Bezoek Museum ‘Story of Berlin’                                                                                                      
    Beleef de geschiedenis van Berlijn met alle  
 zintuigen. Van de oprichting van Berlijn, via de  
 Pruisische tijd en het Derde Rijk tot de val van  
 de Berlijnse Muur en de hereniging van Duitsland.  
 Zo heeft u Berlijn nog nooit beleefd.  

20:00 uur    Karaoke avond in het Amstel House
    Niet iedereen kan zingen, maar iedereen die kan  
 lezen kan meedoen met karaoke! Terugkerende  
 groepen verheugen zich al weken op deze  
 legendarische show.  Bereid u voor op een  
 fantastische eerste avond met uw leerlingen die  
 de toon zal zetten voor de rest van de week.

9:00 uur Rondvaart
              Geniet van een rondvaart vol ontdekkingen  
 en anekdotes over de hoofdstad langs historische  
 en architectonische hoogstandjes. 
 
14:00 uur  Museumsinsel Berlin
     Het Museumsinsel is een eiland in de Spree rivier  
 in hartje Berlijn waar zich onder andere de Alte  
 Nationalgalerie, het Pergamonmuseum en het  
 Altes Museum bevinden. 

Amstel House
Hostel Berlin

Waldenserstraße 31
10551 Berlin

www.amstelhouse.de

gruppen@amstelhouse.de

Tel  +49  30 395 40 72
Fax +49 30 396 50 92 www.story-of-berlin.de www.smb.museum/smb €14,- p.p.€5,- p.p.

www.amstelhouse.de
www.story-of-berlin.de
www.smb.museum/smb


WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

10:00 uur   Hohenschönhausen monument
 Een indrukwekkend bezoek aan de voormalige  
 staatsgevangenis van het Oost-Duitse ministerie 
 voor staatsveiligheid (Stasi) in Alt-Hohenschönhausen.

13:30 uur TV-toren  
  Een uniek uitzicht over Berlijn! Waar de TV-toren in  
 de DDR-tijd stond voor de superioriteit van het  
 socialisme, is het nu juist een symbool voor een  
 verenigd Duitsland.

18:00 uur     Blue Man Group
 Muziek, theater, dans en multimedia verenigen zich  
 in deze spectaculaire en internationaal geroemde  
 show! Een perfecte afsluiting van de dag.

10.00 uur Filmpark Babelsberg
            Een kijkje achter de schermen. In Potsdam vindt  
 u Europa’s eerste filmstad met meer dan 20  
 attracties. Een sensationele stuntshow, Western  
 filmset, 4D bioscoop en veel meer.
 
20.00 uur    Club D-Light scholierenavond
 Geef uw leerlingen de ervaring van een echte  
 Berlijnse club, die op deze avond uiterst veilig  
 en betaalbaar is. De professionele leiding zorgt  
 ervoor dat uw leerlingen de avond van hun leven  
 hebben terwijl het alcoholgebruik goed  
 gecontroleerd wordt. 

9:00 uur       Madame Tussauds Wassenbeeldenmuseum
 Uw leerlingen maken op een speelse manier  
 kennis met thema’s als kunst, politiek,  
 religie, geschiedenis en nog veel meer.   
 Natuurlijk komen ze ook alles te weten over het  
 maken van een wassenbeeld.   
 
12:00 uur    Terugreis
 Tschüss Berlin…tot de volgende keer! 

www.stiftung-hsh.de
www.tv-turm.de
www.blueman.com

€1,00 p.p.
€8,00 p.p.
vanaf €36.00,- p.p.

www.filmpark-babelsberg.de
www.dlight-club.de

€750,- / 30 pers
€5,50 p.p.

www.madametussauds.com/berlin €9,00 p.p.

Amstel House
Hostel Berlin

www.stiftung-hsh.de
www.tv-turm.de
www.blueman.com
www.filmpark-babelsberg.de
www.dlight-club.de
www.madametussauds.com/berlin
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Waldenserstraße 31
10551 Berlin

www.amstelhouse.degruppen@amstelhouse.de Tel  +49  30 395 40 72
Fax +49 30 396 50 92VOOR BOEKINGEN EN MEER INFORMATIE >>

Amstel House
Hostel Berlin

VRAAG NAAR ONZE 
**WINTER SPECIAL** 

vanaf €8.90 per persoon per nacht


