
                                                                                                       

Ankomstdagen: 
E er ankomsten l hotellet og indkvartering serveres velkomstdrink og a ensmad. E erfølgende kan gæsterne på egen hånd gå en første 
a entur i en af Europas smukkeste byer. Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen ved ankomsten.

1. udflugtsdag - Dresden: 
E er morgenmaden tager rejselederen gæsterne med på en byvandring i Altstadt.  Turen fortsæ er fra Semper operaen med bus l Dresdens 
gamle gasværk, der nu er ombygget l det enestående "Panometer".  Her opleves et panorama i musik og billeder. Fra "Panometer" køres et 
kort stykke l "Pulverturm" (krud årnet) hvor frokosten serveres. E er frokosten går deltagerne de få skridt hen l den verdensberømte "Frau-
enkirche". Resten af e ermiddagen l egen disposi on. A ensmad fra kl. 18. (km. 15)

2. udflugtsdag - „Sachsisk Schweiz“: 
E er morgenmaden kører deltagerne l et smukt udsigtspunkt uden for Dresden og tager her svævebanen op l udsigtstårn som kan besøges 
med elevator. E er nedkørsel med svævebanen fortsæ es l slo et ”Pillnitz” hvor gruppen besøger den smukke slotspark. Der fortsæ es et 
kort stykke l byen Pirna hvor deltagerne s ger ombord på en af de gamle hjuldampere der sejler deltagerne l byen Königstein. Undervejs 
serveres middagsmad.  Fra Königstein fortsæ es l ”Sächsisk Schweiz” med de betagende klippeforma oner og Tysklands mest berømte 
udsigtspunkt over floden Elben. E ermiddagskaffen serveres i udsigtsrestauranten på Bastei. Hjemkomst kl. 18. A ensmad denne dag fra 
kl. 19. (km. 110)

3. udflugtsdag - Slotsturen: 
Kl. 08.30 kører vi l vinslo et ”Wackerbarth” hvor vi får en rundvisning samt smager på slo es vinproduk on. Turen fortsæ er l Askepotslot-
tet  Moritzburg, hvor gruppen ved ankomsten s ger om i hestevogne l en mes prag uld hestvogntur rundt om slo et og søen. Kl. 12 spises 
frokost i restaurant ”Bärenhaus” direkte ved slo et. Der bliver mulighed for gæsterne l at gå lidt rundt på slotsøen. Kl. 14 kører gruppen 

lbage l Dresden og resten af e ermiddagen er l egen disposi on. A ensmaden fra kl. 18. (km. 48)

Hjemrejsedagen: E er indtagelse af den overdådige morgenmadsbuffet starter hjemturen mod Danmark.

Ydelser M-fp: 
4 x overnatning med fuldpension, velkomstdrink, med 3 x frokost, 1 x kaffe samt hele ovenstående program, rejseleder og kurskat 

Ydelser M-shp: 
4 x overnatning med halvpension og velkomstdrink på ankomstdagen, med 3 x frokost, 1 x kaffe og hele ovenstående program, 
rejseleder og kurskat.

Priserne er gældende for reserva oner fra søndag l torsdag. 
Forbehold for pris llæg på andre dage samt i.f.m bl.a. helligdage, byarrangementer, messer og lign.

Rejse M - 2017/2018: Nyt!
 5-dages rejse fra søndag l torsdag med det 

allerbedste i Dresden og omegn
Grupperne bor på Hotel Ibis i Prager Strasse, 

der er den mest kendte indkøbsgade i Dresden. 
Du kan vælge rejsen med 2 forskellige priser.

Dresden Sjelturen gennem „Sachsisk Schweiz“

Semperoper i Dresden Panometer i Dresden

„Schloss Moritzburg“ med 
hestvognrundtur

Udsigt 
fra Basteiklipperne

Vinbjerg ved „Schloss Wackerbarth“

Frauenkirken 

„Pulverturm“ i Dresden


