
    FAMILIE TUR   
TIL 

POLEN OG TYSKLAND I HIMMELFARTSFERIEN 
fra den 1. til den 4. Juni 2011 

 
 

Vi  kører som sædvanlig i en 50 prs. bus, men kun med ca. 25 prs. og holder pauce ca. hver anden 
time, medbring puder,tæpper og andet der kan gøre turen mere behagelig, disse ting samt eventuelt 
travefodtøj,overtøj, paraplyer, kikkerter og andet, kan blive i bussen, og vi behøver ikke slæbe det 
ind på hotellet. Opsamling gennem Jylland    Øl og vand kan købes i bussen. 
 
 
 

DAG 1 
  

AALBORG             Parkeringspladsen over for Kunsten, Kong Christians alle 53   
 
FREDERICIA         Ryes Kaserne og derefter  Banegården. 
 
ROSTOCK             Her er mulighederne at Sjællænderne kan stå på ved færgelejet. 
 
                                BUSFROKOST 
 
STETTIN                Besøg og rundvisning ved HQ MULTINATIONALE CORPS - NORTHEAST     
                                Vi ser området og får en gennemgang af hvad der " rører sig " 
.                                                        
                                MIDDAG  
 
                                HOTEL PANORAMA, 3 stjernet 6 til 7 års gammelt hotel, ligger højt over  
                                byen ude ved motorvejen, nu er spørgsmålet, vil man tage en taksa til byen 
                                eller udnytte sengekapaciteten ? 
                                INDKVARTERING 
 
 
                                                                          DAG 2 
 
                                MORGENMAD 
                                Vi tager afsked med hotellet 
 
MIROSLAWICE    NATO AIR BACE, Polens mest moderne militær Flyveplads, med bl. F 16 og                      
                                Russiske MIG 27 fly,  Rundvisning på Bacen. 
                                BUSFROKOST 
 
WITNICA               MILITÆRMUSEUM- Østeuroras største private samling af uniformer, 
                                udrustning, våben fra 2. Vk. en hel bungalov med sidebygning fyldt op i               
                                alle rummene og udendørs udendørs udstilling af 8-10 originale polske kononer,  
                                vist fren af samleren selv, den 85 årige Oberst Geslaw Chmielewski som selv   
                                kæmpede på Østfronten, hele delingen faldt men den hårdt sårede Lt Chmielew-  



                                ski overlevede og kom hjem i 1947 (og så sin egen grav) 
                                Til damerne er der mulighed for at handle, det er en handelsby med 12000 indb. 
                                Hvis vi får tid kan vi besøge Borgmesteren, (jeg har kendt ham siden  midten af 
                                firserne, han var den første Solidaritets Borgmester) her kan vi se hvordan et  
                                Tysk Rådhus har set ud, byen var tysk indtil udgangen af 2.Vk. der er ikke   
                                ændret meget i "den polske tid". 
                                EGNSNUSEET- Her kan vi se effekter fra både den tyske og den polske tid. 
                                og litteratur omhandlende begge perioder. 
                                MIDDAG PÅ BRYGHUSKÆLDEREN, og smage byens øl. og den livsgiven- 
                                de vodka. 
 
SONNENBURG    STRAFFEANSTALT SONNENBURG -- et af de første fængsler der blev 
                               lavet til KZ lejr, en nordmand Oscar Magnusson, sad her fra 20.dec.1943 til  
                               10. aug. 1944, han tog 9.måneder om at komme til Norge, myndighederne ville 
                               ikke tro på det, først efter at alt var blevet kontrolleret med vidnes udsagn. 
                               Slutningen på Strafflager Sonnenburg var at den 30.jan. hvor 120 fanger blever 
                               sat til at trække vognene med hvad der var tilbage mod vest inden Russerne  
                               kommer, resten 715 fanger bliver skudt. 
                               I dag er bygningerne væk og et museun er bygget, første gang jeg var der, først 
                               i 90´erne fortalte borgmesteren mig at der havde også siddet danske fanger, 
                               men antageligt ikke på slutningen. 
                               Jeg har et uddrag af  Oscar Magnussons bog som vil blive læst op under turen. 
                          
                               På vor rundtur skal vi også se ruinerne af Johanitterordenens hovedsæde i den 
                               tyske tid.. 
 
VELTEN                HOTEL ZUR ALTEN WEIDE, 3 stjernet familiedrevet hotel, i den vestlige  
                                forstad  til Berlin. Et hyggeligt og roligt sted, hvor vi har boet mange gange. 
                                INKVARTERING 
                                OVERNATNING 
 

DAG 3       
 
                                     

                                MORGENMAD 
 
BERLIN                  Nu kører vi til P.Pladsen ved Bahnhof Zoo i Centrum og sætter Hold 1. af, 
                                så de kan se om kreditkartet virker, opsamling samme sted, efter nærmere 
                                aftale, min plan er at alle mødes og vi tilbringer resten af dagen, (og aftenen)  
                                efter at hold 2 har været til åbent hus i Jüterbog. 
 
                               WANNSEE-KONFERENCEN- er en af de mest kendte enkeltbegivenheder 
                                under 2.Vk. -------  hvad skulle der ske med Europas jøder. 
                                Den 20.januar 1942 inviterede Reinhard Heydrich en række højtstående repræ- 
                                sentanter for det NZ-stats og sikkerhedsapparat for at udrytte Europas jøder. 
                                Vi skal se konference deltagerne, protokol og meget andet, men vi bliver samlet  
                                orienteret i bussen,så vi kan gå rundt og studere de originale papirer individuelt.  
 



 
POTSDAM             Vi har ikke været i Potsdam uden at gå på GLIENICKE BROEN- en af de mest  
                                berønte broer i verden, det skyldes bl.a at der tre gange blev udvekslet spioner 
                                mellen Øst og Vest, et symbol på skellet mellem DDR og BDR. 
                                Enighedsbroen, Genforeningsbroen, Spion og Agentbroen,Fuglebroen, opkaldt 
                                Wolfgang Vogel, som "sørgded for" at ca. 215000 Øst tyske personer, som 
                                fædrelandet ikke kunne lide, fik rejsepas til Vesttyskland, af "humanitære  
                                grunde", derudover ca. 34.000 politiskefanger som han fik "solgt" til BDR ---- 
                                stykpris fra 5 til 26 mill.kr. 
                                Den første store handel var den 10 feb. 1962 hvor han fik den Amerikanske  
                                U-2 Pilot Francis Gary Power som var nedskudt over USSR, den 1.maj 1960, 
                                udvekslet med KGB Oberst Rudolf Abel, som var blevet taget af CAI for  
                                spionage i 1957, ( han hed ikke Abel, men Wilyam Genrikovich Fisher) 
                                de to mænd gik over broen og passerede hinanden til "deres frihed". 
                                Den anden gang, var den 12.juni 1985, hvor fire Østeuropæiske spioner som 
                                var blevet fængslet i Vesten og 23 fra CIA, som havde "arbejdet" i Østeuropa. 
                                Tredie gand var den 11.feb.1986 hvor den sovjetiske menneskerettighedsfor- 
                                kæmper Natan Sharansky og tre vet agenter blev udvekslet med Karl Koecher  
                                og fire øst agenter. 
                                Vogel har også arbejdet for dig, i 1988 hvor 18 Østtyskere havde belejret den  
                                Danske Ambassade i Østberlin, for at komme til vesten, var det Vogel der  
                                redede trådene ud, hyret af de danske myndigheder, (fordi ambasaden havde  
                                bedt de Østtyske politi om at fjerne besætterne). 
                                Det var også her at man flygtede i en lastbil til Vestberlin, men det var kun 
                                denne ene gang, så blev der sat en stopper for det. 
 
JÜTTENBOG         I over 150 år var Jüterbog den største garnison iTyskland, det begyndte med  
                                anlæggelse af Den Kongelige Preussiske Artilleriskydeplads, skydeskole for 
                                feldt og fodartilleri, i begyndelsen af 1930 kom Luftskibene, Balloner og Fly- 
                                vemaskiner  til, senere stor Centrallufthavn, Luftskibsskole, Observatørskole, 
                                Efterretningsskole og Artilleriskole. I 1938blev den hjemsted fordet nyoprettede 
                                Oberkommando der Wehrmacht, (det var her forberedelserne fandt sted til over- 
                                faldet på Tjekkoslovakiet). 
                                Fra nu af blev det meget meget større, udvidelse af af Troppeskydeplads, her  
                                måtte 3 byer vige, Hærens Tøjhus, Ammonitionsfabrik og Depot, 2 Flyveplads- 
                                ser, Flyvetekniskskole, Luftpark, Luft/Jord skydeplads,Troppeøvelsesplads, 
                                Garager, Tankanlæg og masser af kasernebygninger samt en Førebunker. 
                                I 1945 rykkede Den Røde Armé ind med  Hovedkvarter, med over 40.000 mand 
                                Vi er inviteret til Åbent Hus, for at se og prøve samlingen af  Russiske og andre 
                                Østlandes køretøjer, her er det nulighed for at prøve en 8 hjuls trukket Tatra og 
                                en PMV´er. Der kommer mange private med deres militære køretøjer for at vise 
                                frem og kørsel med deres "klenodir". Der er sagkyndig ledelse på standene på  
                                den 3.600 m2 store hal, hvor man viser de forskellige arrangementer, feks. en 
                                lyttepost og Lufrmeldesentral, på 2 etage, på den store hal, er  handlende med  
                                miliyær effekter, uniformer, bøger og meget mere.      
                                Skydning med historiske DDR tjeneste våben, på skydebane med skydeleder, 
                                DDR feltkøkken. Kaffe, is, pølser og andet godt kan købes på pladsen. 
                                Vi kører til Berlin for at mødes med hold 1 



 
VELTEN                 HOTEL ZUR ALTEN WEDE 
                                 MIDDAG 
                                 OVERNATNING 
 

DAG 4 
 

                                  MORGENMAD 
                                  Vi tager afsked med hotellet 
ROSTOCK               Vi runder færgelejet for at sætte Sjællænderne af. 
FLENSBURG           Vi kører ind og handler ved et supermarked. 
 
                                                    Pris pro persona: 2640,00 Kr. 
 
I prisen er indeholdt: Alle transporter for programmets gennemførelse.     
                                  Overnatning i dobbeltv. m.Bad/toilet, enkeltv. mod tillæg. 
                                  Vej og turist skat, samt moms 
                                  Alle entreer og ydelser som beskrevet i programmets for gennemførelse. 
                                  Alle i programmet nævnte måltider     Excl. Drikkevarer 
                                  Nedjustering af gult sygesikringsbevis kan det vær godt med en rejseforsikring 
                                  Husk gyldigt pas 
                                  Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes.  
 
Tilmelding og betaling senest den 15.Maj på:        Nordea Konto  9163 7559-984-870  
 
Franz Strehle         Tlf:9812 6328         Mobil:4091 5588       Mail: franzstrehl@yahoo.dk 
 


