Herfst 2009
Berlijn
17 t/m 24 oktober

Zaterdag 17 oktober
618 km
Om acht uur weggereden en vlot tot even voor Potsdam. Onderweg een enkele bui. Even voor
Potsdam Robert en Meta getroffen die ’s morgens al om vijf uur met de caravan vertrokken
waren. Samen doorgereden naar Berlijn en in Spandau, vlak bij Siemensstad de auto op een
prima camping aan het water gezet.

Zondag 18 oktober
Bewolkt en koud. Er valt vandaag een enkel buitje en soms wat losse druppels. Met de fiets
naar de Spree en vandaar het fietspad naar het centrum van de stad gevolgd. Een mooie route,
ondermeer via Schloss Charlottenburg. Verder naar de Brandenburger Tor en vandaar naar de
Rijksdag. Vervolgens de Murweg naar het noorden gevolgd. Langs mooie plekken maar ook
langs stukjes oude muur, zoals bij de Invalidenbegraafplaats en aan de Bernauerstrasse.
Daarna langs de Synagoge en het postkantoor via Unter den Linden en de Allee des 17ten
Juni weer terug naar de camping. Ruim 40 km gefietst.

Maandag 19 oktober.
Zon! Nog steeds niet warm, als we per fiets weer vertrekken is het maar net 3 graden. Via
dezelfde route weer naar de Rijksdag, maar de rij is ons te lang: zeker twee uur wachten. Via
de Brandenburger Tor en de Potzdammerplatz, de Muur naar het zuiden gevolgd. Via
Checkpoint Charley naar de Spree, naar de East Side Gallary, waar een lang stuk muur staat
dat helemaal beschilderd is (aan de oude Oost-Berlijnse kant). Via de Warschauerstrasse een
stukje door de Oud-Oostberlijnse wijken. Het meeste grauwe is nu wel weg en veel huizen
zien er aardig opgeknapt uit. Vervolgens via de Frankfurter Allee en de Karl Marx Allee (met
de enorme gebouwen in Russische stijl) via de Alexanderplatz met het Rote Rathaus, via
Unter den Linden weer naar de camping. Een mooie tocht van ruim 46 km.

Dinsdag 20 oktober
Koud, net gevroren maar als we opkomen breekt de zon bijna door. Vandaag vroeg op om de
lange rij bij de Reichstag te vermijden. Om acht uur op pad en om negen uur in de rij. Na
ruim een half uur naar binnen en genoten van het uitzicht en de architectuur. Vervolgens naar
het Museum Insel gereden en daar de Dom bekeken. Prachtige uitzichten vanaf het dak. De
overige musea van buiten bekeken en via Bellevue, de residentie van de president door
Tiergarten naar de Kurfursterdam. Dure winkels maar veel dezelfde als bij ons. Via een vrij
drukke route naar Schloss Charlottenburg. Het laatste stukje weer terug over het pad langs de
Spree. In de middag wordt het bewolkt en kouder.
Vandaag ruim 36 km gefietst, maar daarnaast ook nog enkele kilometers gelopen.

Woensdag 21 oktober
41 km
Na de koffie vertrokken naar Potsdam. Het is niet ver rijden en we zijn dan ook tegen de
middag bij de camping. ’s Middags de omgeving per auto wat verkend en een bezoek
gebracht aan Schloss Cecilienburg Hier is in 1945 de conferentie van Potsdam gehouden waar
Duitsland verdeeld werd onder de vier geallieerden.
Het is vandaag zwaarbewolkt, maar wel droog. Het voelt door de wind erg koud aan.

Donderdag 22 oktober
Nog steeds zwaar bewolkt, temperatuur even boven de 5 °C en vrij veel wind.
Om 10 uur met de fiets vertrokken naar Park Sanssouci. Met een dagkaart kan je alle
gebouwen (excl. Sanssouci) in. Het Neues Palais was prachtig, zeker de grotkamer. Daarnaast
ook mooie vloeren, deels hout, deels van marmer. In Charlottenhof, erg knus, een rondleiding
gehad. Via de Chinese theekoepel, de Friedrichskirche, de Bildergaleri en de Orangerie, weer
naar de camping gefietst. Totaal 18 km gefietst en een stuk gelopen.

Vrijdag 23 oktober
Vanmorgen weer naar Park Sanssouci. Hier het Drachenhaus en de Belvedere bekeken.
Prachtig in het park gewandeld, geen zon. Daarna naar het Wasserpumpwerk en in de stad wat
gegeten. In de middag naar de Alexandrowka, de oude Russische wijk. De dag afgesloten met
een forse wandeling in het Park Babelsberg met het kasteel Babelsberg.

Zaterdag 24 oktober
584 km
Om half negen weggereden nadat Robert en Meta al om 8 uur vertrokken waren. Onderweg
nog een klein uur in een file gestaan (er was een auto uitgebrand), maar daarna vlot naar huis
gereden. Om 5 uur thuis.

Totaal 1243 km

