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Polen met tussenstop 
in Berlijn



Reis naar Berlijn en Polen
D.V. 18 t/m 23 september 2023

Deze reis staat in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog. We beginnen de reis met 
een bezoek aan Berlijn. Deze stad was de 
hoofdstad van nazi-Duitsland. De slag om 
Berlijn in 1945 was een van de laatste veld-
slagen aan het einde van de Tweede We-
reldoorlog. Hier pleegde Hitler zelfmoord. 
De excursie naar vernietigingskamp Aus-
chwitz zal ongetwijfeld diepe indrukken 
achterlaten. Daarnaast bezoeken we ook 
Krakau: dit is een van de belangrijkste 
cultuursteden van Midden-Europa. U krijgt 
ook een rondleiding in de zoutmijnen van 
Krakau. Op de terugreis staat er nog een 
wandeling in het Reuzengebergte op 
het programma. 
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Concentratiekamp 
Auschwitz

Het majestueuze Reuzengebergte

De Brandenburger 
Tor in Berlijn

Aad van Toor | reisleider, oud-journalist 
van het Reformatorisch Dagblad
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De eerste dag vertrekken 
we, na de koffie met lek-
kers in Apeldoorn, rich-
ting Berlijn.
Voor we inchecken in ons 
hotel, bezoeken we het 
Museum Berlijn Story 
Bunker. In dit museum 
komt u veel te weten over 
de ontwikkeling van het 
nationaalsocialisme in 
Duitsland en de opkomst 
en het leven van Hitler. 
Drie verdiepingen ten-
toonstellingen met foto’s, 
films en voorwerpen uit 
die tijd geven een goed 

beeld. Ook is in dit muse-
um de bunker waar Adolf 
Hitler zich schuilhield 
waarheidsgetrouw nage-
bouwd. Hierna maken we 
nog een korte stadsrondrit 
door Berlijn, waarbij u 
langs de highlights komt, 
zoals de Brandenburger 
Tor en Checkpoint Char-
lie. De Brandenburger 
Tor is het belangrijkste 
monument in Berlijn. De 
stadspoort dateert van 
1734 en staat nu symbool 
voor de Duitse hereniging.

Dag 1 en 2
Maandag 18 en dinsdag 19 september 

Joodse wijk 
Na het ontbijt checken 
we uit en vertrekken we 
naar Krakau. Bij aankomst 
checkt u eerst in bij het 
hotel. De gids haalt ons 
op bij het hotel en daarna 
maken we een boeiende 
excursie naar de Jood-
se wijk van Krakau. U 
bezoekt o.a. het Joodse 
kerkhof, de synagoge 
Remuh, het plein van de 
helden van de Getto en de 
straat Lipowa. De Joodse 
gemeenschap speelde een 
grote rol in de geschiede-
nis en cultuur van de stad 

Krakau. De gids neemt 
u mee in de levendige 
cultuur, de tradities en de 
geschiedenis. De rondlei-
ding duurt ongeveer 2,5 
uur. ’s Avonds dineert u 
in een Joods restaurant 
in de stad. Een bijzondere 
ervaring!

Museum Berlin Story Bunker laat de opkomst 
van het nationaalsocialisme zien

De Joodse wijk in KrakauCheckpoint Charlie was een 
van de controleposten in het 
verdeelde Berlijn
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Vandaag staat een indruk-
wekkende excursie op het 
programma. Gedurende 
de dagexcursie naar Aus-
chwitz krijgt u een rond-
leiding van zes uur. Deze 
rondleiding focust zich op 
het kamp Auschwitz I en 
Auschwitz-Birkenau. Een 
Nederlandssprekende 
gids geeft uitleg. De naam 
Auschwitz staat symbool 
voor de vernietigings- en 

concentratiekampen van 
de nazi’s tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Er zijn 
in Auschwitz en Birkenau 
ongeveer 1,1 miljoen 
mensen omgebracht. 
Dit waren voornamelijk 
Joden, maar ook politieke 
gevangenen en etnische 
minderheden. Het kamp 
is nu grotendeels een 
museum, ondergebracht 
in de gevangenisblokken. 

Het is stilmakend om 
onder het opschrift ‘Arbeit 
macht frei’ naar binnen 
te gaan, wetende wat zich 
hier heeft afgespeeld. U 
ziet onder andere per-
soonlijke voorwerpen, fo-
to’s en documenten van de 
gevangenen. Birkenau ligt 

drie kilometer verderop. 
Het is de grootste begraaf-
plaats ter wereld. Sommi-
ge barakken en ruïnes van 
gaskamers kunt u hier nog 
zien. Dit bezoek zal zeker 
aangrijpend zijn. Na dit 
bezoek gaan we terug naar 
Krakau. 

Dag 3
Woensdag 20 september 



Polenreis | 09

Vanmorgen bezoekt u 
onder leiding van een 
Nederlandssprekende 
gids de zoutmijnen van 
Wielickzka. Ze vormen 
een uniek net van onder-
grondse schachten, gan-
gen en kapelletjes. Deze 
mijn is een van de oudste 
zoutmijnen ter wereld. De 
mijn is 327 meter diep en 
het gangenstelsel is ca. 
300 kilometer lang. In de 
Sint Kinga kapel is alles 
van zout gemaakt, zelfs de 
lampen en de vloertegels. 
Een aparte belevenis! 
Excursiemogelijkheden 
vrije middag
De middag is vrij in te vul-

len. U kunt gaan winkelen 
of even bijkomen op een 
van de vele terrasjes. Ook 
kunt u op eigen gelegen-
heid de stad verder ver-
kennen of met de reislei-
der meewandelen. Hij zal 
u nader informeren over 
wat er te doen is.

Hierbij een greep uit de 
mogelijkheden (deze 
excursies en entrees zijn 
niet bij de reissom inbe-
grepen): Schindler Muse-
um Oskar. Schindler bezat 
een emaillefabriek met 
vooral Joodse werkne-
mers. Naarmate de oorlog 
vorderde, zette Schindler 

een plan in werking om zijn 
Joodse werknemers te redden 
van deportatie.

De Wawel-heuvel staat midden 
in de stad en een bezoek aan 
het kasteel en de kathedraal 
zijn de moeite waard. In het 
kasteel ziet u hoe de koningen 
hebben geleefd en in de kathe-
draal kunt u hun graftombes 
bezoeken. ’s Avonds dineert u 
in een Joods restaurant in de 
stad. Een bijzondere ervaring!

Dag 5 vrijdag
Vanuit Krakau rijden we naar 
Bastei en het Reuzengebergte. 
Hier maken we een (korte) 
lunchstop (exclusief). Wandel 
rond in dit bijzondere land-
schap. De Bastei is een unieke 
rotsformatie van 305 meter 
hoog. Vanaf het uitzichtpunt 
heeft u een prachtig uitzicht! 
Na dit bezoek rijden we door 
naar ons overnachtingshotel 
voor diner en overnachting. 

Dag 6 zaterdag
We vertrekken vroeg vanuit 
het hotel en stoppen rond 
13.30 uur bij Van der Valk in 
Osnabrück voor een afscheids-
lunch. We vervolgen rond 
15.30 uur onze reis naar huis.

In de Sint 
Kinga kapel is 
alles van zout 
gemaakt

Bastei rots in het Reuzengebergte

De Wawelburcht in Krakau

Namenlijst in het Schindler museum

Dag 4, 5 en 6
Donderdag 21, vrijdag 22 en  
zaterdag 23 september 
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Het Reformatorisch Dag-
blad is verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze 
reis en regelt de reislei-
ding. De organisatie van 
deze reis is uitbesteed uit 
Beter Uit Reizen. U ont-
vangt t.z.t. een factuur van 
hen. U kunt ook via hen 
verzekeringen afsluiten. 
Voor vragen over facturen 
en verzekeringen kunt 
u rechtstreeks contact 
opnemen met Beter Uit 
Reizen. Voor praktische 
vragen over de reis over 
de inhoud van het pro-
gramma kunt u mailen 
naar rbeunk@erdee.nl.

Op deze reis zijn de alge-
mene reis- en boekings-
voorwaarden van Beter 
Uit en de algemene reis- 
en boekingsvoorwaarden 
van de ANVR van toepas-
sing. Beter Uit is aange-
sloten bij de organisatie 
ANVR, evenals bij de SGR 
en Stichting Calamiteiten-
fonds Reizen. 
Zie voor deze voorwaar-
den www.beter-uit.nl.

Opstapplaatsen
Ammerzoden (Noord-Bra-
bant) (vertrek 06.00 uur). 
Meerkerk A27 parkeer-
plaats La Place (vertrek 
06.30 uur).
Apeldoorn RD-gebouw 
(koffiestop 07.45 uur, 
vertrek 08.15 uur). U kunt 
hier uw auto op de afge-
sloten parkeerplaats laten 
staan, is wel voor eigen 
risico.

Bij de prijs inbegrepen:
• Vervoer per com-

fortabele touringcar 
Comfort Class

• Koffie met lekkers 
bij vertrek vanuit 
Apeldoorn

• 2 overnachtingen op 
heen- en terugreis in 
vier-sterrenhotels

• 1 drankje bij het diner 
bij Van der Valk in 
Berlijn

• 3 overnachtingen in 
Krakau

• Verblijf op basis van 
halfpension (driegan-
gendiners of buffet) 

• Bezoek aan Auschwitz 

Informatie en prijzen (6 uur) met Nederlands-
sprekende gids

• Lunchpakket in Auschwitz
• Rondleiding Joodse Wijk 

met Nederlandssprekende 
gids

• Entreegelden Joods kerk-
hof en synagoge bij de 
rondleiding door de Joodse 
Wijk

• Entreegelden Museum 
Berlin Story Bunker

• Entree en rondleiding met 
Nederlandssprekende gids 
in de zoutmijn

• Afscheidslunch
 
Niet bij de prijs inbegrepen:
• Toeslag 1-persoonskamer
• Overige maaltijden en 

drankjes (bij diners)
• Overige optionele excur-

sies
• Eventuele reis- en/of annu-

leringsverzekering 
• Stichting Calamiteiten-

fonds Reizen € 2,50 per 
boeking

• SGR € 5,- p.p.
• Fooien  

Prijzen
RD-abonneeprijs: € 925,- p.p. 
Niet-abonneeprijs € 975,- p.p. 

Toeslag eenpersoonskamer 
€ 199,-.

U kunt bij uw boeking een 
annulerings- en/of reisverze-
kering afsluiten. De premie 
voor de annuleringsverzeke-
ring is 5,5 % van de reissom 
met bijbehorende toeslagen, 
bijvoorbeeld de kamertoeslag 
voor een eenpersoonskamer. 
Over dit bedrag wordt nog 21% 
assurantiebelasting geheven.

De premie voor de reisverzeke-
ring Europadekking bedraagt 
€ 1,92 per persoon per dag. U 
bent dan verzekerd voor me-
dische kosten, ongevallen, ge-
neeskundige kosten, buitenge-
wone kosten, repatriëring naar 
Nederland in geval van nood 
alsmede verlies en diefstal van 
bagage. Er geldt geen eigen ri-
sico. De poliskosten bedragen 
€ 5,50 per verzekering.

Aanmelden
Meld u aan vóór 1 juni via het 
bijgevoegde inschrijfformulier. 
Of via beleefenontmoet.nl



Hotelinformatie
Op de heenreis overnacht 
u in ****Hotel City Berlin 
East. De kamers zijn voor-
zien van eigen badkamer. 
Er is gratis WiFi aanwezig.

Op de terugreis overnacht 
u in ****Hotel Radisson 
Blu in Dessau. Dit hotel 
ligt in het centrum en 
beschikt over ruime en 
moderne kamers. Ze zijn 
voorzien van airconditio-
ning, een grote badkamer, 
comfortabele bedden en 
gratis WiFi.

In Polen verblijft u in het 
**** Hotel Galaxy in Kra-
kau. Dit hotel ligt op 10 
minuten loopafstand van 
de Joodse wijk Kazimierz. 
De modern ingerichte 
kamers zijn voorzien van 
koffie/thee faciliteiten 
en een eigen badkamer. 
Ook heeft u als gast gratis 
toegang tot het zwem-
bad. Vanuit het restau-
rant heeft u een prachtig 
uitzicht over de rivier de 
Vistula.


