
Reisprogramma
Dag 1 maandag: Nederland - Ber-
lijn
Vanuit Apeldoorn, waar de koffie 
met lekkers klaar staat, rijden we 
naar het overnachtingshotel in 
Berlijn voor diner en overnachting. 
Voordat we naar het hotel gaan,  
brengen we eerst een bezoek aan 

het Museum Berlin Story Bunker. 
In dit museum komt u veel te we-
ten over de ontwikkeling van het 
nationaal-socialisme in Duitsland 
en de opkomst en het leven van 
Hitler. Drie verdiepingen tentoon-
stellingen met foto’s, films en 
voorwerpen uit die tijd geven een 
goed beeld. Ook is in dit museum 
de bunker waar Adolf Hitler zich 
schuilhield waarheidsgetrouw na-
gebouwd. 

Dag 2 dinsdag: Berlijn – Krakau 
Na het ontbijt checken we uit en 
vertrekken naar Krakau. Bij aan-
komst checkt u eerst in bij het 
hotel. De gids haalt ons op bij het 
hotel en maken we een boeiende 
excursie naar de Joodse Wijk van 
Krakau. U bezoekt onder andere 
het Joodse kerkhof, de synagoge Berlin Bunker story

Zo zag Hitler’s bunker eruit

6-daagse reis naar Polen met excursie naar Auschwitz 
Met tussenstop in Berlijn

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 één van de laatste veldslagen aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Hier pleegde Hitler zelfmoord.

De excursie naar concentratiekamp Auschwitz zal ongetwijfeld diepe indrukken achter-
laten.
Daarnaast bezoeken we ook Krakau; dit is één van de belangrijkste cultuursteden van 
Midden-Europa. U krijgt ook een rondleiding in de zoutmijnen van Krakau. Op de terug-
reis staat er nog een wandeling in het Reuzengebergte op het programma.
Uw reisleider is Henk van den Berge, adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch 
Dagblad.
Ga mee met deze indrukwekkende reis met een gevarieerd programma.

Auschwitz Basteirots in het reuzengebergteOud stadscentrum in Krakau

De nagebouwde werkkamer van Hitler De Joodse wijk Kaziemierz in Krakau

De Remuth synagoge in Krakau

Holocaustmonument in het Getto in 
Krakau



Remuh, het plein van de helden 
van de Getto en de straat Lipowa. 
De Joodse gemeenschap speelde 
een grote rol in de geschiedenis 
en cultuur van de stad Krakau. De 
rondleiding door de Joodse wijk 
neemt u mee in hun levendige cul-
tuur, de tradities en geschiedenis. 
De rondleiding duurt ongeveer 
tweeëneenhalf uur.
’s Avonds dineert u in een Joods 
restaurant in de stad. Een bijzon-
dere ervaring!

Dag 3 woensdag: Auschwitz I – 
Auschwitz Birkenau
Vandaag staat een indrukwekken-
de excursie op het programma. 
Gedurende de dagexcursie naar 

Auschwitz, krijg u een rondleiding 
van zes uur. Deze rondleiding fo-
cust 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 Tweede Wereldoorlog. 
Er zijn in Auschwitz en Birkenau 
ongeveer 1,1 miljoen mensen om-
gebracht. Dit waren voornamelijk 

Joden, maar ook politieke gevange-
nen en etnische minderheden.  
Het kamp is nu grotendeels een 
museum, ondergebracht in de 
gevangenisblokken. Het is stil 
makend om onder het opschrift 
‘Arbeit macht frei’ naar binnen te 
gaan, wetende wat zich hier heeft 
afgespeeld. U ziet onder andere 
persoonlijke voorwerpen, foto’s en 
documenten van de gevangenen. 
Birkenau ligt drie kilometer ver-
derop. Het is de grootste begraaf-
plaats ter wereld. Sommige barak-
ken en ruïnes van gaskamers kunt 
u hier nog zien. Dit bezoek zal ze-
ker aangrijpend zijn. Na dit bezoek 
gaan we terug naar Krakau. 

Dag 4 donderdag: Bezoek zout-
mijnen en vrije middag
In de ochtend gaan we onder lei-
ding van een Nederlandsspreken-
de gids naar de zoutmijnen van 
Wielickzka. Ze vormen een uniek 
net van ondergrondse schachten, 
gangen en kapelletjes. Deze mijn 
is één van de oudste zoutmijnen 
ter wereld. Tot 1996 werd er zout 
gewonnen. De mijn is 327 meter 
diep en het gangenstelsel is circa 
300 kilometer lang. In de Sint Kin-
gakapel is alles van zout gemaakt, 
zelfs de lampen en de vloertegels. 
Een aparte belevenis!
De middag is vrij in te vullen. U 
kunt gaan winkelen of even bijko-
men op één van de vele terrasjes.
Ook kunt u op eigen gelegenheid 
de stad verder verkennen of met 
de reisleider meewandelen. Hij zal 
u nader informeren over wat er te 
doen is.
Hierbij een greep uit de mogelijhe-
den (deze excursies en entrees
zijn niet bij de reissom inbegre-
pen): 

Schindler Museum. 
Oskar Schindler bezat een email-
lefabriek met vooral Joodse 
werknemers. Naarmate de oorlog 
vorderde, zette Schindler een plan 

in werking om zijn Joodse werkne-
mers te redden van deportatie.
Door zijn toedoen zijn de levens
van 1100 mensen gered.
Een deel van het museum gaat
over Schindler, zijn fabriek en de
beroemde lijsten waarop de namen
stonden van de mensen van wie hij 

het leven redde. Het andere deel 
van het museum gaat over de
stad Krakau onder Nazi-bezetting.
Geluidsfragmenten, films en foto’s
geven een goed beeld van het le-
ven in die tijd.

De Wawel Burcht en de Wawel Kathe-
draal.
De Wawel-heuvel staat midden
in de stad en een bezoek aan het
kasteel en de kathedraal zijn de
moeite waard. Ook hier duikt u
in een stukje geschiedenis van de
stad. In het kasteel ziet u hoe de
koningen hebben geleefd en in de
kathedraal kunt u hun graftombes
bezoeken. Bijna alle Poolse konin-
gen werden hier gekroond en
begraven. Achter de heuvel ligt de 
rivier de Wisla. 

Barakken in kamp

Oud stadscentrum in Krakau

De Sint Kingakapel in de zoutmijn

De zoutmijn van Wielickza

De Wawel Burcht in Krakau

Concentratiekamp Auschwitz



Hotelinformatie:
• Op de heenreis overnachten we in Hotel Van der Valk**** in Berlijn en op de 

terugreis in ***hotel Tryp in Halle.
• In Polen verblijft u in het Hotel Legend. Dit driesterrenhotel beschikt over ka-

mers met airco en badkamer, een bureau, een kledingkast en een waterkoker. 
Het hotel serveert dagelijks een ontbijtbuffet. 

Praktische informatie:

Opstapplaatsen:
Giessen (busgarage), Meerkerk langs de A27 Apeldoorn RD-gebouw. In Giessen en 
bij het RD kunt u de auto laten staan, is wel voor eigen risico.

Bij de reissom is inbegrepen:
• Vervoer per comfortabele touringcar comfort class
• 1 overnachting op heen- en terugreis in 3- en 4-sterrenhotels
• 1 drankje bij het diner bij Van der Valk in Berlijn
• 3 overnachtingen in het 3-sterren hotel Legend
• Verblijf op basis van halfpension (3-gangendiner of buffet)
• Bezoek aan Auschwitz met Nederlandssprekende gids
• Rondleiding Joodse Wijk met Nederlandssprekende gids
• Entreegelden Joods kerkhof en synagoge bij de rondleiding door de Joodse 

Wijk
• Entreegelden Museum Berlijn Story Bunker
• Entree en rondleiding met Nederlandse gids in de zoutmijn

Niet bij de reissom is inbegrepen:
• Toeslag 1-persoonskamer: 199,- per persoon
• Overige maaltijden en drankjes
• Overige optionele excursies
• Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering
• Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen per 

boeking)
• Fooien
• 
RD-vroegboekprijs: € 859,- p.p. (geldt alleen voor RD-abonnees) bij aanmelding 
vóór 1 mei. Na 1 mei € 879,- p.p. Niet-abonneeprijs: € 899,- p.p. Toeslag 1-persoons-
kamer  € 199,-.

Aanmelden
Meld u aan (uiterlijk vóór 1 mei 2020) via het inschrijfformulier aan de achterzijde. 
Of via www.beleefenontmoet.nl.

Dag 5 vrijdag: Krakau – 
Zuid-Duitsland
Vanuit Krakau rijden we naar Bas-
tei en het Reuzengebergte. Hier 
maken we een (korte) lunchstop 
(exclusief) van ongeveer anderhalf 
uur. Wandel rond in dit bijzondere 
landschap. De Bastei in het Säch-
sische Schweiz National Park is 
een unieke rotsformatie van 305 
meter hoog. Als u de brug over-
steekt naar het uitzichtpunt, heeft 
u een prachtig uitzicht! 

Na dit bezoek rijden we door naar 
ons hotel bij Halle voor diner en 
overnachting.

Dag 6 zaterdag: thuisreis: 
We vertrekken vroeg vanuit het
hotel en rijden terug naar Neder-
land voor het afscheidsdiner rond 
13.30 uur. We nemen hier afscheid 
van elkaar en rond 15.30 brengt de 
bus u terug naar uw opstapplaats.
Een indrukwekkende reis is ten 
einde.

Basteirots in het Reuzengebergte



INSCHRIJFFORMULIER RD-abonneereis Tweede Wereldoorlog 
Berlijn en Polen D.V. 28 september t/m 3 oktober 2020 

    
GEGEVENS DEELNEMER 1 
Naam en voorletters:  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon:  ________________________________________________________________________________________________  
Mobiele nummer:  _________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                   ___  Ja/Nee 
Reisverzekering Europadekking (€ 1,92  p.p.p.d.)                                                                                                     __                            Ja/Nee 
Bijdrage Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking. De poliskosten per verzekering bedragen € 5,50.    
Ik ben RD-abonnee: ja/nee (vroegboekprijs geldt alleen voor RD- abonnees voor aanmeldingen tot 1 mei 2020). 
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: ___________________________Ja/nee 
Opstapplaats: 
 O Giessen (Noord-Brabant, busgarage)       0 Meerkerk  (langs de A27)   0 Apeldoorn RD-gebouw (U kunt hier bij de auto laten 
staan, wel op eigen risico) 
 
GEGEVENS DEELNEMER 2 
Naam en voorletters :  __________________________________________________________________________________ M/V 
Adres:  __________________________________________________________________________________________________  
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________________________   
Telefoon: ________________________________________________________________________________________________  
Mobiele nummer:  _________________________________________________________________________________________  
E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________  
Geboortedatum: _________________________________________________________________________________________ 
Naam en telefoonnummer thuisblijvers: ______________________________________________________________________  
Annuleringsverzekering (5,5 % van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)                      _ Ja/Nee 
Reisverzekering Europadekking (€ 1,92 p.p.p.d.) _                                                                                                                  _            Ja/Nee 
Bijdrage Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking. De poliskosten per verzekering bedragen € 5,50.    
Ik ben RD-abonnee: ja/nee (vroegboekprijs geldt alleen voor RD- abonnees voor aanmeldingen tot 1 mei 2019). 
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats op de deelnemerslijst: __________________________ Ja/nee 
 
Opstapplaats: 
O Giessen (Noord-Brabant, busgarage)       0 Meerkerk  (langs de A27)   0 Apeldoorn RD-gebouw (U kunt hier bij de auto laten 
staan; wel op eigen risico) 
 
GEWENSTE KAMERINDELING: O 1-persoonskamer   O 2-persoonskamer     O 2-persoonskamer met 2 eenpersoonsbedden  
BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: _______________________________________________________________________________  
Dieetwensen/opmerkingen:  ________________________________________________________________________________  
Medicijngebruik: __________________________________________________________________________________________  
Naam en telefoonnummer achterblijvers: ______________________________________________________________________  
 
Handtekening: ____________________________________________________________________________________________  
U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen, o.v.v. Polen, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons t.z.t. 
een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie. 


