T H E M A R E I S WOII:
DUITSLAND
10 t/m 18 september 2022

Bewogen historie van Duitsland
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden)
Zaterdag 10 september: Dordrecht - Evt. Eindhoven - Wolnzach
Vanaf ons verzamelpunt (07.30) op de Brouwersdijk 4 in Dordrecht vertrekken we
richting Duitsland. Evt. 2e opstaplocatie (09.00) in Eindhoven. Verwachte aankomst
(18.00) bij ons hotel in Wolnzach. Inchecken en kamerverdeling en vervolgens dineren.
Rest van de avond naar eigen inzicht te besteden.

Zondag 11 september: Dachau en München
Na het ontbijt checken we uit bij het hotel en vervolgen onze reis richting München. Even
ten noorden van de stad bevindt zich het concentratiekamp Dachau, het eerste grote
opgezette concentratiekamp van Nazi-Duitsland. Meer dan 200.000 mensen uit heel
Europa hebben hier kortere of langere tijd doorgebracht tijdens de oorlog en voor een
deel was dit het laatste station. Op het terrein van het concentratiekamp is een
herinneringsmonument, dat gratis toegankelijk is. U kunt hier even rondkijken voordat we
verder rijden naar München.

München is de plaats waar de NSDAP van Hitler ooit
geboren en groot werd. Hier hield Hitler regelmatig
toespraken in de tegenwoordig zo kleurrijke
bierkelders. Onder leiding van uw eigen gids brengt u
een bezoek aan de Königsplatz . U neemt een kijkje
bij een aantal gebouwen die herinneren aan de nazitijd, zoals bij de Führerbau, waar de conferentie van
München in 1938 plaatsvond met Hitler, Mussolini,
Daladier en Chamberlain. Dan is er het museum Haus
der Deutschen Kunst. Ook brengt u een bezoek aan
het indrukwekkende NS Dokuzentrum tegenover de
Führerbau onder leiding van een gids. Aan het einde van de middag arriveren we bij het
Hofbraühaus, waar een diner voor u klaarstaat.
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Maandag 12 september: Berchtesgaden en Adelaarsnest
Vandaag rijden we naar de omgeving van Berchtesgaden, een oud stadje in het
zuidoosten van Beieren. Berchtesgaden is prachtig gelegen en wordt omringd door hoge
bergen, waarvan de Watzmann de bekendste is. Ondanks de schoonheid van de natuur
komen de meeste toeristen naar Berchtesgaden om een bezoek te brengen aan het
documentatiecentrum en het Kehlsteinhaus. Het huis is aan Hitler cadeau gegeven door
de NSDAP en is prachtig gelegen op de top van de berg en van daaruit heeft u een
schitterend uitzicht richting Königssee en - bij helder weer - tot aan Salzburg aan toe. Het
Kehlsteinhaus wordt ook wel het Adelaarsnest genoemd. U bezoekt het docu-centrum.
Vervolgens brengen we nog een bezoek aan de Königssee. Na dit bezoek rijden we naar
ons volgende hotel in Iggensbach.

Dinsdag 13 september: Nürnberg (Neurenberg) en aankomst Dresden
Na het ontbijt (07.00 uur) gaan we uitchecken en bagage in de touringcar laden. Om
08.00 uur rijden we naar Neurenberg. Tot aan de Tweede Wereldoorlog behoorde
Neurenberg tot één van de mooiste middeleeuwse steden van Duitsland. In de oorlog
werd de stad echter volledig verwoest door de Amerikanen omdat Hitler in het zuidelijke
deel van de stad een enorm complex had, dat diende als congresterrein voor de NSDAP.
Op de Rijkspartijdag van 1935 werden hier de beruchte Neurenberger wetten
afgekondigd, die de '’wettelijke” basis moesten leveren voor de meedogenloze
Jodenvervolgingen. Veel van de gebouwen op het congresterrein zijn min of meer
bewaard gebleven en bieden tegenwoordig onderdak aan een interessant
documentatiecentrum over het complex en de NSDAP partij, inclusief de Neurenbergerprocessen na de Tweede Wereldoorlog. U maakt gebruik van een lokale dove gids die u
alles zal vertellen over de historische bezienswaardigheden en de herinneringen van
Neurenberg aan de Tweede Wereldoorlog. Daarna brengt u een bezoek aan het
rechtbankgebouw van de Neurenberger processen tegen de oorlogsmisdadigers van
de Nazi top, zoals Goering, Keitel, von Ribbentrop, Speer. We vertrekken om 15.00 uur
naar Dresden. Verwachte aankomst (19.30) bij het hotel in Dresden. Inchecken en
kamerverdeling. Vervolgens staat er een diner voor u klaar.
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Woensdag 14 september: Dresden
Na het ontbijt rijden we naar Dresden. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog was Dresden volgens velen één van de
mooiste steden van Duitsland en wellicht zelfs van heel
Europa. In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd
Dresden echter gebombardeerd en verwoestten Britse en
Amerikaanse vliegtuigen de prachtige oude binnenstad.
Het was de meest controversiële actie van de
geallieerden. De resten van Dresden verdwenen na de
oorlog achter het IJzeren Gordijn. Na de eenwording in
1990 veranderde de stad echter en werd deze op veel
plaatsen opnieuw opgebouwd. Veel belangrijke gebouwen
werden afgebroken en gerestaureerd en nieuwe panden
verrezen. Hierdoor is Dresden vandaag de dag een stad
met grote tegenstellingen op het gebied van architectuur.
U maakt gebruik van een lokale dove gids die u kennis laat
maken met het verleden, de verwoesting en
wederopbouw.

Donderdag 15 september: Zossen,
Postdam en Wannsee
We rijden naar Zossen. Hier bevond zich
tijdens de oorlog een ondergronds
complex van bunkers en tunnels dat
diende als het communicatiezenuwcentrum van Adolf Hitler. De
bunkers werden gecamoufleerd als
woonhuizen, afgesloten van de buitenwereld. Het terrein speelde reeds in
WO1 een belangrijke rol. Toen bevond
zich hier de grootste militaire basis van
Europa. Ontdek de complete historie van
Zossen tijdens uw bezoek aan de bunkers. Aansluitend rijden we richting Potsdam. Hier
heeft u de gelegenheid het Cecilienhof te bezoeken, waar de grote 3 (Churchill, Truman
en Stalin) elkaar ontmoetten. Bij de Wannsee brengt u een bezoek aan het Haus der
Wannsee-Konferenz, waar de “Endlosung” van het Joodse vraagstuk besloten werd.
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Vrijdag 16 september: Berlijn
Vanochtend bezoeken we het Berliner Unterwelten Museum, een museum met alles over
de ondergrondse wereld van Berlijn tijdens de WO2 oorlog zoals de openbare
schuilkelders. Tijdens een interessante rondleiding zult u zich regelmatig verbazen over
wat er daar onder de grond allemaal heeft plaats gevonden. Vanmiddag nemen wij u mee
naar het centrum van Berlijn. Tijdens een stadsrondrit ziet u tal van bezienswaardigheden
die voor een deel herinneren aan de oorlogstijd en de periode daarna van Oost-Duitsland,
zoals het beruchte Checkpoint Charlie, een stukje van de Berlijnse Muur en o.a. de
Gedächtniskirche. Een gids zal u extra informatie verstrekken over de stad voor, tijdens
en na de oorlog. Na de rondrit is heeft u vrije tijd in Berlijn. Aan het eind van de dag dineert
u in het centrum van Berlijn, aansluitend wordt u terug naar het hotel gebracht.

Zaterdag 17 september: Berlijn
Vandaag is de dag wederom te besteden in Berlijn. U maakt een eigen rondgang langs
o.a. de herdenkingssite op de Bernauerstrasse, het Sovjet Denkmal, de Brandenburger
Tor, de Holocaust Memorial site, de Führerbunker en het Museum Bendler Strasse,
waar de opstand tegen Hitler in juli 1944 plaatsvond. Ook brengt u een bezoek aan het
Rijksdaggebouw. Aan het einde van de dag dineert u in het centrum van Berlijn.
Aansluitend brengt de touringcar u terug naar het hotel.

Zondag 18 september: Terugreis
Na het ontbijt (07.30 uur) moeten we uitchecken en bagage in de touringcar laden. Om
08.30 uur rijden we weer huiswaarts. In omgeving Weert sluiten we de reis af met een
gezamenlijk diner (17.30 uur). Verwachte terugkomst in Eindhoven om 20.00 uur. In de
loop van de avond (21.30 uur) arriveren we, naar verwachting, in Dordrecht.
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D U I T S L A N D WOII reis
€ 975,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER

(* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie)

SLUITING
INSCHRIJVING:
1 MAART 2022
202220222021

INBEGREPEN
 Vervoer per luxe touringcar Comfort Class voorzien van alle faciliteiten
 3 nachten in Hotel Hallertau in tweepersoonskamers
 2 nachten in Hotel Quality Hotel Dresden West in tweepersoonskamers
 3 nachten in Holiday Inn Berlin Schönefeld in tweepersoonskamers
 Verblijf in de hotels o.b.v. half pension, behalve in Berlijn
 2 maal diner in het centrum van Berlijn
 Afscheidsdiner
 Vervoer ter plaatse, mits mogelijk binnen de rijtijdenwet
 Verzorgingskosten chauffeur
 Bezoek NS Dokuzentrum München o.l.v. gids (dag 1)
 Diner in het Hofbraühaus München (dag 1)
 Bezoek documentatiecentrum Berchtesgaden (dag 3)
 Entree Rechtbankgebouw Neurenberger processen (dag 4)
 Stadstour Berlijn o.l.v. Nederlandstalige gids (dag 7)
 Reisbegeleiding, gids en 2 tolken NGT
NIET INBEGREPEN
 Reis- en ongevallenverzekering *
 Annuleringsverzekering *
 Overige verzorging
 Toeslag 1-persoonskamer
 Overige entree- en excursiegelden
 Calamiteitenfonds

€ 30,- p.p.
€ 75,- p.p.
€ 150,- p.p.

* Ons advies is dat u beter zelf een doorlopende reis- en annuleringsverzekering gaat
afsluiten bij uw eigen verzekeraar. De kosten zijn vaak voordeliger en lager dan via
ons. Wilt u toch via ons afsluiten? Zie de kosten boven bij niet inbegrepen. Gaarne per
direct aangeven op het boekingsformulier.
BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons)
 Aanbetaling:
€ 225,- per persoon vóór 1 maart 2022
 Restbetaling:
€ 750,- per persoon vóór 1 juni 2022
Betaling in termijnen mogelijk
 1e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 april 2022
e
 2 termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 mei 2022
 3e termijn:
€ 250,- per persoon vóór 1 juni 2022
De volledige reissom dient vóór 1 juni 2022 voldaan te worden.
Bankrekeningnummer: NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v.
Duitsland WO2 2022 (of factuurnummer)
Reisvoorwaarden
Effe Weg is aangesloten bij de Algemene Ned. Vereniging van Reisondernemingen
(ANVR), Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Groepsgrootte
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 20
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 25
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Reisprogramma
Deze specifieke reis wordt bij Effe Weg ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.
Tolken
Voor deze reis zijn twee tolken beschikbaar: Alice Zwaal (L) en Menno Zetzema (R).

Gidsen
Op diverse locaties zijn plaatselijke gidsen beschikbaar o.a. in München (door Michaël),
Nürnberg, Dresden, Zossen en Berlijn.
Reisbegeleiding
Voor deze reis zijn reisbegeleider Ko ter Linden (L) en gids Michaël Kempen (R)
beschikbaar.

Pagina | 7

Tijdens de rondreis in Duitsland overnacht u in verschillende
middenklasse hotels.
Hotel Hallertau *** (3 nachten)
Dit hotel ligt midden in 's werelds grootste hop-groeiende
regio, de Hallertau. Het hotel ligt in het centrum van Wolnzach.
Deze kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv met
satellietzenders, een bureau en een eigen badkamer met een
douche. Er is tevens gratis Wi-Fi beschikbaar. U kunt dagelijks
gebruikmaken van het dinerbuffet. Een lift is aanwezig.

Quality Hotel Dresden-West ** (2 nachten)
Twee nachten verblijft u in Hotel Quality Dresden-West. Het hotel is gelegen aan de rand
van Dresden, in Kesselsdorf. Iedere kamer beschikt over een eigen tv, telefoon, radio,
bad/ douche, airconditioning en föhn. In het hotel vindt u verder een restaurant, bar en
terras. U kunt gebruik maken van de sauna. Een lift is aanwezig.

Holiday Inn Berlin-Schönefeld (3 nachten) ****
Het luxe 4* hotel Holiday Inn Berlin-Schönefeld beschikt over bijna 300 hotelkamers. Het
betreft een modern en artistiek designhotel dat beschikt over een lounge, restaurant,
terras en hotel bar. Eveneens kunt u, tegen betaling, in dit hotel gebruik maken van
wellness-faciliteiten zoals: een sauna en een fitnesscentrum. Alle kamers in het hotel zijn
modern en smaakvol ingericht en beschikken over airconditioning, minibar, telefoon,
radio, televisie, badkamer voorzien van bad of douche en toilet en over een koffie- en
theefaciliteiten. Een lift is aanwezig. Het S-Bahnstation Flughafen Schönefeld ligt op
loopafstand van het Holiday Inn. In het gehele hotel kunt u gebruik maken van gratis wifi!
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