Berlijn stadsexpedities
informatie en inspiratie voor stadmakers
Groep van 25 planologen, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten:
‘Je was een geweldige gids. Ik heb gezien en gehoord wat ik van een stad wil weten, geen kennis uit de
boekjes, maar informatie die je alleen kunt weten als je deze stad van onder en boven kent.
Het was een topdag!’
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“Dear Paul, A quick note to say a very big thank you
for accommodating me in delivering an excellent
Berlin tour in English! Your passion and depth of
local knowledge is insightful.”
Dr Noha Nasser, Director, MELA (London, 2016)

Paul de Bruijn verzorgt sinds
2009 rondleidingen in
Berlijn voor stadmakers en
andere belangstellenden in
stedelijke processen.

Voor grote groepen werkt Urban Inspiration samen
met ervaren gidsen in Berlijn.
Mail voor meer informatie naar
paul@urbaninspiration.nl of bel 06-11310527.

En zo nog vele mogelijkheden om gedegen kennis
te maken met dit grootste urban lab van Europa.
Wij adviseren u graag.
Editie 2017

