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10-daagse excursiereis 
 
Reisdata 
In overleg  
 
Reissom p.p. 
€  
 
Opstapplaatsen 
In overleg 
 
Inbegrepen 
Vervoer per minibus, 
verblijf o.b.v. halfpension, 
excursies 
 
Niet inbegrepen 
Uit- en thuisservice, 
lunches, entreegelden 
en lokale gidsen 
 
Bijzonderheden 
Intensieve reis. Lange 
rijafstand tussen de 
bestemmingen  

 
Berlijn, de herenigde hoofdstad van Duitsland. Voor velen is de 
belangrijkste reden om naar Berlijn te komen het verleden van de 
eens in twee delen gesplitste stad. Democratie in het westen en 
het Oostblok ten tijde van de Koude oorlog. Dresden is bekend 
vanwege een van de zwaarste bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Er bleef nog maar weinig van het 
oorspronkelijke Dresden over. Na de Duitse hereniging in 1990 is 
men begonnen met het herstel van de oude stad met het barokke 
beeld. Concentratiekamp Auschwitz is misschien wel het meest 
indrukwekkende aandenken aan de verschrikkingen van de 
Holocaust. Vlakbij Krakau vonden meer dan een miljoen mensen, 
veelal joden, een gruwelijke dood. Het concentratiekamp is 
symbool geworden voor de misdaden van het naziregime en een 
belangrijke reden om een bezoek aan Krakau te brengen. 
 

Memorabel in alle opzichten  
Deze combinatiereis biedt je in relatief korte tijd veel. Namelijk een 
bezoek aan de bekende en indrukwekkende steden Berlijn, Krakau en 
Dresden. Natuurlijk ontbreekt een bezoek aan het voormalige 
concentratiekamp Auschwitz niet. Ook bezoekt je de Wieliczka 
zoutmijnen. Stel je zich in op een rondreis met vele indrukken om te 
verwerken. Het zal in allerlei opzichten een intensieve en memorabele 
reis zijn.  
 

Scandic hotel Berlijn 
Dit 4-sterren hotel ligt vlakbij de beroemde Postdammer Platz. De 
kamers zijn voorzien van gratis Wifi, minibar, koelkast en 
airconditioning. Het hotel is zonder meer ingesteld op de ontvangst 
van mindervaliden.  
 

Novotel Krakau Centre 
Het Novotel Kraków Centrum ligt op slechts 10 minuten lopen van de 
Grote Markt. De ruime rookvrije kamers met comfortabele inrichting 
bieden u gratis internet, koffie- en theefaciliteiten en airconditioning.  
 

Akademie Hotel Dresden 
Het Akademie hotel biedt een combinatie van moderne en historische 
architectuur en is rolstoeltoegankelijk. De moderne kamers hebben 
satelliet tv en een eigen badkamer 
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