
 
 

 

Inschrijfformulier - Herdenkingsreis Auschwitz (maandag 2 - vrijdag 6 oktober 2017) 

 

Voornaam:    __________________________________________________________________ 

Achternaam:    __________________________________________________________________ 

Straat + huisnr:    __________________________________________________________________ 

Postcode + plaats:   __________________________________________________________________ 

Nationaliteit:    __________________________________________________________________ 

Geboortedatum:   __________________________________________________________________ 

Paspoortnummer:   __________________________________________________________________ 

(Het reisdocument moet een geldigheidsduur hebben tot na 6 oktober 2017. Ook een identiteitskaart is mogelijk.) 

Paspoortnummer:   __________________________________________________________________ 

Contactpersoon thuis tijdens de reis: __________________________________________________________________ 

Contactpersoon telefoonnummer: __________________________________________________________________ 

Opmerkingen / Dieetvoorschriften: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Maak uw keuze:  

O Wil graag een 3-persoonskamer en deelt deze met: _____________________________________________ 

O Wil graag een 2-persoonskamer en deelt deze met: _____________________________________________ 

O Wil graag een 1-persoonskamer en betaald een toeslag van € 75,- 

O  Wil graag gebruikmaken na aankomst in het hotel van het diner op dag 2 en betaald een 

toeslag van € 15, -  

 

Graag dit inschrijfformulier inleveren voor 24 oktober 2016 samen met een kopie van uw paspoort bij: 

Kest Jelsma Violenstraat 53 7731 WR Ommen 

Gerko Warner Bergweg 20 7731 AD Ommen 

of mail naar: herdenkingsjoodsommen@hotmail.com 



 
 

Voorlopig reisprogramma - Herdenkingsreis Auschwitz (maandag 2 - vrijdag 6 oktober 2017) 

 

Dag 1: Vertrek vanuit Ommen via Wite Peal en Westerbork een overnachting in Dresden. Onderweg zulle diverse 

tussenstops worden gemaakt bij de grotere Raststättes. Hierbij zijn eten / drinken voor eigen rekening.  

 

Dag 2: Na ontbijt vertrek om 08:00u vanuit Dresden naar Krakau in Polen. De reistijd bedraagt rechtstreeks ca. 7,5 

uur. Aan het eind van de middag brengen we een bezoek aan de wereldberoemde zoutmijnen van het nabijgelegen 

Wieliczka. Deze mijn is één van de oudste mijnen ter wereld nog in werking. Onder leiding van een gids maakt u 

een wandeling door deze indrukwekkende mijnen. Diep onder de grond vindt u niet alleen de geschiedenis van de 

zoutwinning en oude werktuigen, maar ook onderaardse meren, standbeelden die zijn uitgehouwen in het 

rotsachtige zout en zelfs een immense kathedraal!  

Op weg naar het hotel zullen we nog even stoppen bij de fabriek van Oscar Schindler. Rond 19.00u zijn we in het 

hotel waar we de komende drie nachten verblijven.  

 

Optioneel kunt u zich opgeven voor een diner in het hotel (€15,-) 

 

Dag 3:  Vandaag maken we een excursie naar voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Vanaf 1942 werd 

dit één van de grootste vernietigingskampen voor Europese Joden. Als erkenning van het historische belang en als 

gedenkteken voor allen die daar leden en stierven, is het museum inmiddels opgenomen op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Onder leiding van een gids bezoeken we de kampen Auschwitz I en Birkenau. In Auschwitz I ziet 

u het beruchte “Arbeit macht frei”, verschillende barakken die als expositieruimte zijn ingericht en de verschrikkingen 

van de het kamp weergeven, een crematorium en officiersgebouwen. Na deze twee-uur-durende wandeling rijden 

we naar het even verderop gelegen Birkenau. U ziet de beroemde poort en de spoorlijn die eindigt bij De Rampe. 

Tijdens de wandeling ziet u o.a. de ruïnes van de barakken, waarvan we er één zullen bezoek, het crematorium zoals 

de Russen die aantroffen bij de bevrijding van het kamp en het monument. Na deze zeer indrukwekkende dag 

wordt u weer teruggebracht naar Krakau. 

 

Dag 4: Na de indrukwekkende dag van gisteren maken we op deze dag een excursie Krakau. ’s Morgens  Krakau 

kent een prachtig oud centrum en ons hotel ligt letterlijk aan de overkant van de straat van de oude stad! Indien u 

wenst, reserveren wij voor u een gids, die u meeneemt voor een wandeling door Krakau. Het hart van de stad wordt 

gevormd door de Rynek Glówny (Grote Markt) en de Rynek Maly (Kleine Markt). De Rynek Glówny is een van de 

grootste en mooiste marktpleinen van Europa. In het zuiden van het centrum vindt u de Wawel-heuvel, met het 

kasteel en de kathedraal van Krakau.  

 

We sluiten de dag af met een gezamenlijk, heerlijk typisch Pools diner in het centrum van Krakau. 

 

Dag 5: 08.00 uur : Aanvang terugreis vanuit Krakau. 23.30 uur : Verwachte terugkomst in Ommen. 

 

De reissom a €329,- is inclusief:  

• vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet, koelbox, koffie-/theezetapparatuur, video/DVD 

apparatuur en airconditioning  

• 1 overnachting in Quality Hotel Dresden-west in een tweepersoonskamer (do/wc) 

• 3 overnachtingen Hotel Wyspianski te Krakau in een tweepersoonskamer (do/wc)  

• stadswandeling olv een gids door Joodse wijk en de oude binnenstad van Krakau 

• excursie Auschwitz-Birkenau olv een gids 

• excursie zoutmijnen Wieliczka olv een gids  

• Pools diner in Krakau op dag 4  

• Verblijf in de hotels o.b.v. Logies/ontbijt  


