Noorderwijk, 3 februari 2018

Beste Davidsfondslid,

het bestuur van onze afdeling heeft het plan opgevat om volgend werkjaar (2018-2019) opnieuw een
buitenlandse reis te organiseren. De bestemming is ditmaal Polen, met als hoofdverblijf het domein
Gosciniec pod Zajacem in Ostrowina-Olesnica, beter bekend als het gloednieuwe gastenverblijf van
de Noorderwijkse aannemer Gust Beirinckx.
In bijlage vind je enkele beelden van dit mooie domein met gastenverblijf, alsook van
bezienswaardigheden in de omgeving en de steden Wroclaw en Dresden.
De Polenreis wordt georganiseerd van maandag 3 tot en met maandag 10 september 2018, en
verloopt als volgt:
Maandag 3 september:
In de vroege morgen vertrekken we met autocar De Blauwvoet en chauffeur Marc Renders naar
Dresden (755 km). Daar toegekomen laten we de bagage voorlopig in de bus en wandelen we naar
het centrum van Dresden. We bezoeken er het wereldberoemde historisch Grünes Gewölbe
(museum: 12€) in het Albertinum. Vervolgens maken we een korte wandeling door Dresden en gaan
inchecken in het hotel. We gebruiken een vrij avondmaal in de stad. Voor we ’s avonds terugkeren
naar het hotel werpen we vanop de overkant van de Elbe een blik op het wondermooie Dresden.
Dinsdag 4 september:
Na het morgenmaal in het hotel bezoeken we de wereldberoemde heropgebouwde Frauenkirche
(4€) (bemerk in bijlage de Frauenkirche in 2005 en in 2011). Daarna wandelen we langs het Zwinger,
de beroemde Semperoper en de Altmarkt richting autobus. In de stad is er zeker nog tijd voor een
tasje koffie of kleine snack.
Om 14u vertrekt de autobus naar ons gastenverblijf in Ostrewina, maar als de tijd het toelaat
wandelen we nog even rond het kasteelcomplex Pillnitz van toenmalig koning en mecenas ‘August
der Starke’. Het buitenverlijf van de vorst lag aan de Elbe. Tussen 18 en 19u bereiken we Gosciniec
Pod Zajacem (310km).
Daar wacht ons een driegangenmenu (15€), dranken niet inbegrepen. We kiezen tussen vis en vlees.
De eerste en overige overnachting(en) kost(en) 30€ pp/nacht, ontbijt inbegrepen.
Woensdag 5 september:
Na het ontbijt vervoert de autobus ons naar de stad Wroclaw (vroeger Breslau)(51km). Hier vervoegt
ons een Nederlandstalige gids die ons de ganse dag zal begeleiden (10€ pp).
Avondmaal in het restaurant van het landgoed in Ostrewina. Tweede overnachting met ontbijt.
Donderdag 6 september:
Het wordt een soort rustdag. We maken een boswandeling en verkennen de omgeving. We kunnen
Roeien, vissen, relaxen, wellness (genieten), vrij zijn.
Er wordt een middagmaal opgediend aan 12€ pp., en het avondmaal verloopt als vorige dagen.
Derde overnachting met ontbijt.

Vrijdag 7 september:
Na het vroege ontbijt vertrekken we naar Auschwitz (286km). Eventueel vervangen we het ontbijt
door een lunchpakket. De bezichtiging Auschwitz-Birkenau gebeurt met een Nederlandstalige gids
(14€ pp). De inkom in Auschwitz bedraagt 30€ pp.
We gebruiken het middagmaal (15€ pp.) of een snack in Auschwitz. Het avondmaal is dan weer in
een hotel in Wadowice, het geboortedorp van paus Paulus II zaliger. De ovenachting met ontbijt kost
er 36€ pp.
Zaterdag 8 september:
Na het vroege ontbijt gaan we de zoutmijn en Krakau bezoeken (we kiezen weer tussen ontbijt of
lunchpakket). De zoutmijnen zijn erg interessant maar ook duur om te bezoeken (30€ pp.). Er is ook
niet voorzien in een Nederlandstalige gids, wegens te duur.
We verorberen een middagmaal (15€ pp.) of een snack in Krakau.
Het bezoek aan Krakau gebeurt wel met een Nederlandstalige gids (14€ pp.).
Het traditioneel avondmaal met drie gangen gebruiken we terug in Gosciniec pod Zajacem, evenals
de vijfde overnachting met ontbijt.
Zondag 9 september:
Na het ontbijt bezoeken we achtereenvolgens West Wood (het bedrijf van Gust Beirinck) en
verschillende plaatsen in Silezië: de kerk van Jawor, Walim, de Hitlergangen, het ondergrondse
kasteel van Ksiaz. We huren voor deze bezoeken een Nederlandstalige gids in voor 8€ pp. Alle
inkomgelden voor die verschillende bezoeken bedragen ongeveer 10€ pp. Onderweg gebruiken we
andermaal een middagmaal (15€ pp.) of een snack. Avondmalen doen we in Gosciniec pod Zajacem,
evenals de zesde overnachting met ontbijt.
Maandag 10 september:
Na het ontbijt worden de kamers ontruimd en rijden we met de autobus terug naar huis (1058km).
We eten in een ’rastplaz’.

Kostprijs:
Het vervoer met de autobus kost op basis van 30 deelnemers 193€ pp.. Het vervoer, de bezoeken, de
gidsen, de middagmalen (sommigen eten s’ middags liever een snack!), de overnachtingen met
ontbijt, de avondmalen kosten in totaal volgens onze berekeningen 740€ per persoon. Dranken en
fooi voor de buschauffeur zijn niet bijgerekend.
De reis die wij voorstellen zit boordevol met geleide bezoeken aan musea en sites met een hoge
score wat betreft verhouding prijs/kwaliteit. We zijn ervan overtuigd dat dit voorstel onze
Davidsfondsleden zal bevallen. Gust Beirinckx en Sus Van Olmen zullen deze reis met plezier in goede
banen leiden. Eenieder (Davidsfondsleden, familie, vrienden, geïnteresseerden) mag inschrijven,
maar Davidsfondsleden krijgen uiteraard voorrang.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de voorzitter (tel. 014/262407) en de DF-bestuursleden.
Deelname wordt uiterlijk 20 februari gemeld aan de voorzitter of een der bestuursleden. Na deze
datum word je verzocht om een voorschot te betalen teneinde vervoer, hotels, bezoeken en gidsen
te kunnen vastleggen. Voor het betalen van de resterende som volgt later een uitnodiging.
Het bestuur

