
 
 
 

 

OOS-DUITSLAND en PASSIESPEL 2020 

TOERPROGRAM 

25 Augustus – 05 September  

Di 25 JOHANNESBURG – FRANKFURT 

Ons vertrek om 18:55 met Lufthansa (Vlug LH 573) vanaf die O.R. Tambo-lughawe in 
Johannesburg via Frankfurt na Berlyn.  

Wo 26 FRANKFURT – BERLYN 

Aankoms in Frankfurt om 05:30.  Vertrek om 07:45 met aansluitingsvlug LH 174 na Berlyn, waar 
ons om 08:55 arriveer. 

Wanneer 'n mens aan Berlyn dink, duik die Berlynse Skandmuur onwillekeurig in jou gedagtes op!  
Agt-en-twintig jaar lank was die Berlynse muur 'n droewige simbool van die verdeling tussen Oos- 
en Wes-Duitsland waar duisende hul lewens verloor het in 'n poging om na die Weste te vlug!  In 
die vroeë oggend-ure van 13 Augustus 1961 is met die bou van die muur begin en op die 28ste 
'verjaarsdag' van die muur sou niemand kon voorspel dat dit slegs drie maande later sou verdwyn 
nie!  Dié 'wonderwerk' het op 9 November 1989 plaasgevind. 

Gedurende ons stadstoer vanoggend sien ons onder andere die oorblyfsels van die Skandmuur, 
die Ryksdaggebou, die Brandenburgpoort, die Duitse staatsoperagebou, die kleurvolle 
vermaaklikheids- en koopsentrum Kurfurstendamm, die ultra-moderne Alexanderplein, die 
indrukwekkende Russiese monument en die Olimpiese stadion.  Ons ry met die Unter den Linden-
laan en sien paleise, museums, ambassades en kantoorgeboue aan albei kante van die roete. 

Die res van die dag het toerlede vrye tyd en kan u na hartelus spandeer. 

Do 27 BERLYN  

Vanoggend is daar geleentheid vir 'n opsionele bootvaart op Berlyn se riviere, kanale en mere.  
Ons sien onder meer die Fernsehturm (TV-toring) – op 368 m Duitsland se hoogste struktuur – en 
Checkpoint Charlie, die ou deurgang tussen Oos- en Wes-Duitsland gedurende die tydperk van die 
Berlynse muur.  Daar is vandag geleentheid vir opsionele besoeke aan van die talle museums of 
om met die Hop on Hop off deur die stad te reis. 

Vr 28 BERLYN – POTSDAM – BERLYN  

Ná 'n heerlike ontbyt vertrek ons op 'n uitstappie na Potsdam, hoofstad van die provinsie 
Brandenburg en gewese woonplek van Frederik die Grote.  Ons besoek onder meer die pragtige 
Sanssouci-park.  Die terrasse en fonteine is dwarsdeur die jaar 'n fees om te aanskou en is oor en 
oor die moeite werd om te besoek.  Ons sien die Sanssousi-kasteel, Frederik die Grote se 
gunsteling somervakansietuiste, en die Cecilien-kasteel – 'n plattelandse woning wat in 1917 vir 
kroonprins Wilhelm en sy vrou, Cecilie voltooi is.  Hierdie kasteel is eintlik beroemd vir die 
Potsdam-konferensie van 1945 waar Stalin, Churchill en Truman Duitsland se lot ná die      
Tweede Wêreldoorlog bepaal het.  Ons keer terug na Berlyn vir aandete en oornag. 

Sa 29 BERLYN – W ITTENBERG – LEIPZIG 

Vanoggend reis ons na Leipzig.  Onderweg besoek ons Wittenberg, 'n universiteitsdorp langs die 
Elberivier in Oos-Duitsland.  Die stad staan ook as Lutherstadt Wittenberg bekend.  Dit is hier waar 
Martin Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 leerstellinge aan die Kasteelkerk se deure vasgespyker 
het. 

Ons besoek die Lutherhuis, eens 'n klooster waar Luther gewoon het en vandag 'n museum waar  
van sy skilderye en ander kunswerke uitgestal word.  Op die markplein staan die 13de eeuse 
Stadskerk waar Luther gereeld gepreek het.  Dit staan as die 'Moederkerk van die Hervorming' 
bekend.  Luther is onder andere in die kerk getroud en het sy ses kinders hier gedoop. 

Ons reis verder na Leipzig.  Dié stad het in 1165 stadstatus en markregte verkry en deur die jare 
gegroei tot een van die rykste stede in Duitsland.  Dis tragies dat Leipzig veral in die            
Tweede Wêreldoorlog so swaar getref is.  Gelukkig het daar van die kosbare geboue soos die 
beroemde Thomaskerk wat in die 14de en 15de eeu gebou is, behoue gebly.  Johann Sebastian 
Bach was jare lank hier orrelis en is met sy dood op 65-jarige leeftyd in die kerk begrawe.   

Daar is ook ander interessante plekke, soos die Nicolaaskerk, om te besoek.  Luther het onder 
andere ook in dié kerk gepreek.   
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So 30 LEIPZIG – DRESDEN  

Ná ontbyt kan diegene wat wil, die erediens in die Thomaskerk bywoon.  Die erediens is in Duits, 
maar dit is tog 'n besondere geleentheid om in hierdie geskiedkundige ou kerkgebou 'n erediens by 
te woon.  Diegene wat nie die diens wil bywoon nie kan tyd in die ou stad deurbring.  Daarna 
vertrek ons na Dresden. 

Dresden wek gemengde gevoelens by 'n mens as jy daaraan dink dat hierdie pragtige ou 
kultuurstad tussen 13 en 15 Februarie 1945 binne twee dae deur vier Britse en Amerikaanse 
lugaanvalle in 'n see van vuur verander is, kompleet asof 'n atoombom die stad getref het!  Vóór 
die verwoesting was Dresden een van die argitektoniese en kulturele skatte van die Westerse 
wêreld.  Dit is ook waarom dit as die 'Florence aan die Elbe' bekend gestaan het.  Ten spyte van 'n 
tekort aan geld en 'n onsimpatieke Kommunistiese burokrasie het die inwoners van Dresden tog 
daarin geslaag om die stad te herbou – 'n wonderlike voorbeeld van hulle bouvernuf en 
toegewydheid!  Daar word vandag nog baie moeite gedoen om die stad se eertydse glorie te 
herstel.  Na aankoms, onderneem ons 'n stadstoer.  Aandete en oornag in Dresden. 

Ma 31  DRESDEN – NEURENBERG 

Vandag ry ons weswaarts vir 'n besoek aan drie van die mooiste en interessanste plekke in 
Duitsland:  Neurenberg, Rothenberg en Augsburg.  Ons besoek eers Neurenberg, waar die Nazi's 
ná die Tweede Wêreldoorlog vir hul oorlogsmisdade verhoor is.  Oornag in Neurenberg. 

September 
Di 01 NEURENBERG – ROTHENBERG  

Gedurende ons stadstoer vanoggend sien ons van Neurenberg se belangrikste 
besienswaardighede, insluitend die Neurenberg-kasteel.  Dit is 'n groep gefortifiseerde geboue wat 
uit die Middeleeue dateer en wat deur die jare deur verskeie Duitse konings bewoon is.  Twee van 
die belangrikste kerke in die stad is die St. Lorenz- en St. Sebaldus-kerk.  Albei is deur die jare 
baie verander en gedurende die Tweede Wêreldoorlog erg beskadig, maar pragtig herstel.  

Ons reis voort na die antieke dorpie Rothenberg ob der Tauber, waar ons oornag.   

Wo 02 ROTHENBERG – AUGSBURG – OBERAMMERGAU 

Die sprokiesmooi stad, Rothenberg ob der Tauber, is waarskynlik Duitsland se bes bewaarde 
ommuurde Middeleeuse stad.  'n Mens verwonder jou aan die pragtige geboue met tipies Duitse 
vakwerkhuise.  Die St. Johanneskerk met die beroemde altaar deur die houtsnyer                  
Tilman Riemanschneider, is 'n kunswerk wat 'n mens moet aanskou.  Dit is heerlik om op jou eie 
deur hierdie ou stad te drentel.  Moet ook nie die populêre Kersfeeswinkel mis nie!   

Vanmiddag ry ons deur 'n pragtige deel van Beiere via Augsburg tot in Oberammergau vir die 
hoogtepunt van die toer: Die tienjaarlikse Passiespel wat die lyding, kruisdood, opstanding en 
hemelvaart van Jesus Christus dramaties uitbeeld.  Ons spandeer twee nagte in die omgewing van 
Oberammergau.  

Do 03 OBERAMMERGAU 

Ons kry vanoggend geleentheid om hierdie skilderagtige dorpie deeglik te verken.  Die beskilderde 
geboue met kleurryke blombakke en die pragtige houtsneewerk en koekoekhorlosies in die winkels 
is onvergeetlik mooi. 

Die Passiespel begin vanmiddag om 14:00 en word ná aandete hervat.  Dit is 'n gebeurtenis wat 'n 
mens aangryp en altyd bybly. 

Vr 04 OBERAMMERGAU – FÜSSEN – MÜNCHEN – JOHANNESBURG   

Vanoggend vertrek ons uit Oberammergau na München.  Ons ry eers na Füssen, waar ons die 
sprokiesmooi Neuschwanstein-kasteel van koning Ludwig van buite bewonder.  Met aankoms in 
München ry ons 'n draai deur hierdie mooi stad en vertrek dan na die lughawe vir ons 
aansluitingsvlug via Frankfurt na Suid-Afrika. 

Sa  05 JOHANNESBURG 

Ons land op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg ná 'n onvergeetlike vakansie. 


