
P R I M A T O U R S

In de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, ook wel het Interbellum genaamd, kende het 
nationaalsocialisme een opmars door de grote economische crisis in heel Duitsland. De daaropvolgende 
machtsovername van de NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, is één van de meest 
besproken gebeurtenissen van de geschiedenis van Nazi-Duitsland. 
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PROGRAMMA

1e dag (LD)
Vertrek ’s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt en Neurenberg 
richting München. Onderweg voorzien we een heerlijk
lunchpakket. Bij aankomst in München checken we in in
het Leonardo Royal Hotel. 

2e dag (OLD)
In de voormiddag brengen we een bezoek aan het NS-Dokumen-
tationszentrum in München. Hier krijgen we via allerhande 
documentatie een inkijk in de misdaden van de Nazi’s. Lunch 
in München. Aansluitend maken we een wandeling langs een 
aantal, voor het nationaalsocialisme, bijzondere plaatsen in 
München, hoofdstad van de Nazibeweging: de Führerbau en de 
Odeonsplatz met de beroemde Feldherrnhalle. München was 
niet voor niets ‘Die Haupstadt der Bewegung’.

3e dag (OLD)
Vandaag bezoeken we het concentratiekamp Dachau.
Hier krijgen we een rondleiding door dit oudste concentratie-
kamp van Nazi-Duitsland. Na de lunch vertrekken we richting de 
Obersalzberg in Berchtesgaden, het voormalige rustoord van 
Hitler en de gehele NSDAP-partijtop. We bezoeken de resten van 
de Berghof. De komende 2 nachten verblijven we in het 4* Amber 
Hotel Bavaria in Bad Reichenhall.  

4e dag (OLD)
Na het ontbijt bezoeken we het meest imposante gebouw van 
Berchtesgaden, het Kehlsteinhaus, beter bekend als het 
‘Adelaarsnest’. In de namiddag maken we een stevige wandeling 
naar de Mooslahnerkopf. Hier bevond zich het geliefde theehuis 
van Hitler. Het uitzicht is er prachtig. Alvorens we terugkeren naar 
ons hotel, laten we u nog de tijd het dorpje Berchtesgaden te 
ontdekken, een typisch Beiers dorpje. 

5e dag (OLD)
Vandaag staat Neurenberg op het programma. Onderweg 
houden we halt voor een heerlijke lunch. In Neurenberg aangeko-
men brengen we een bezoek aan het Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände. Hier krijgen we een beeld van het 
nationaalsocialisme en de Rijkspartijdagen in Neurenberg. 
Aansluitend brengen we een bezoek aan het gerechtshof waar
de beroemde Neurenberger Processen gehouden werden. 
Vervolgens rijden we naar het Seminaris Hotel Nürnberg.

6e dag (OLD) 
Na het ontbijt verkennen we nog de beroemde Zeppelinplatz,
het plein waar tot en met 1938 de beruchte Rijkspartijdagen 

gehouden werden, alvorens de terugreis huiswaarts aan te 
vatten. In Beek houden we nog halt aan het Oorlogsmuseum 
Eyewitness en sluiten we onze reis af met een verzorgd 
afscheidsdiner. 

O=ontbijt L=lunch D=diner



AFREIS
DATUM

6-DAAGSE REIS PER LUXE AUTOCAR

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

12/06/2022   €  950

TOESLAG: 11A: + € 75. INBEGREPEN: reis en excursies met luxe autocar; 
5 x overnachting en ontbijt; 6 x lunch; 6 x diner; alle inkomgelden volgens 
programma; deskundige begeleiding; audioguide systeem; BTW, wegen- 
en verblijfstaksen cfr. 01/11/2021. NIET INBEGREPEN: tafeldranken; 
persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering. REISFORMALITEI-
TEN: geldige identiteitskaart volstaat. OPMERKING: reis in samenwerking 
met Oorlogsmuseum Eyewitness.

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon. Opstapplaatsen: 
Hasselt, carpark Walenstraat 30; Mol, carpark Postelsesteenweg 27;
Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir; extra 
opstapplaats Beek station. Programma onder voorbehoud van wijziging.  

CAROLUS.BE

HOTEL-INFO

Al onze verblijfshotels tijdens deze historische reis behoren tot 
de betere 3*- en 4*-hotels. Ze bieden alle gewenste comfort, 
zowel voor wat de kamers, als de accommodaties betreft.
De maaltijden zijn van goede kwaliteit.  

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)
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