Hotel:

Ibis Dresden Centrum
Prager Strasse 5, 01069 Dresden – tlf +49 351 4856 4856
Ibis Dresden Zentrum er perfekt beliggende i hjertet af Dresden i gågaden, Prager
Strasse, hvor der er masser af gadeliv, caféer og gode muligheder for en
shoppetur. Frauenkirche ligger kun få minutters gang derfra, ligesom andre af
Dresdens attraktioner også er lige i nærheden. Hotellet råder over døgnåben
reception, restaurant, elevator og snackbar. Alle værelser er med bad og toilet,
hårtørrer, aircondition, TV, radio, telefon og gratis Wi-Fi. Forplejningen består af
en morgenbuffet og en 3-retters menu på ankomstdagen.
Se mere om hotellet på www.ibis-dresden.de

Værelser:

24 dobbeltværelser og 6 enkeltværelser

Rejseplan:
kl. 05.30
kl. 06.00
kl. 06.15
kl. 07.10
kl. 07.40
kl. 08.25
kl. 09.35
kl. 09.55
kl. 13.30

Mandag, den 13. juni 2022
Dybvad, afgang
Bouet, afgang
Aalborg, Thomas Boss Gade, afgang
Frakørsel 40, Pendlerplads Randers C, afgang
Tilst, Bilka, afgang
Hedensted Sognegård morgenkomplet
Vejle, Vinding, Friis Hansensvej, afgang
Scandic Kolding, Kokholm 2, afgang
Bispingen frokost

Ankomst og middag på hotellet i Dresden
Tirsdag, den 14. juni 2022
Ibis Dresden Centrum morgenbuffet
Dresden byrundtur – halvdagstur
I dag udforsker vi Dresden på en byrundtur til fods. Vi ser bl.a.
den saksiske kurfyrste August der Starkes enorme barokanlæg
Zwinger og Statsoperaen, også kaldet Semper-operaen, opkaldt
efter arkitekten Godtfred Semper. Vi ser også Residensslottet,
som er en af de ældste bygninger i Dresden og i dag rummer
flere spændende museer.
Turen gennem Augustusstrasse er som en tidsrejse gennem 800
års saksisk historie.
Vi oplever det 102 meter lange Fürstenzug, som er et stort
vægbillede lavet af 24.000 Meissen-porcelænskakler.
Bag ved Fürstenzug finder vi Stallhof, hvor man opstaldede
hestene, mens officielle gæster var i audiens på slottet. Turen
fortsætter til den store plads Neumarkt, hvor vi ser Dresdens nok
bedst kendte seværdighed Frauenkirche. Kirken blev totalt
ødelagt under bombardementet af byen i februar 1945.
Genopførelsen blev påbegyndt i 1994, og kirken blev genindviet
i 2005. Rundturen afsluttes på Den Brühlske Terrasse, som er
anlagt oven på den gamle fæstnings- og bymur.

Middag lokal restaurant
Onsdag, den 15. juni 2022
Ibis Dresden Centrum, morgenbuffet
Lübbenau Spreewald – heldagstur
Vi kører mod Lübbenau, som også går under navnet
”Spreewalds hemmelige hovedstad”, og som ligger i det
berømte biosfærereservat. Her skal vi på en spændende sejltur
på kanalerne. Undervejs holder vi frokostpause i den lille
eventyrlige by Lehde, hvor de mange øer kun er forbundet med
gangbroer. Her kan man besøge frilandsmuseet og se, hvordan
Spreewald-beboerne levede tidligere. Turen går herefter tilbage
til Lübbenau. Vi kommer forbi St. Nikolai Kirke og besøger
Sagenbrunnen, hvor de fabelagtige væsener fra Spreewalds
gamle sagnomspundne fortællinger fascinerer. Vi afslutter i de
hyggelige stræder i Lübbenau Altstadt.
Middag lokal restaurant
Torsdag, den 16. juni 2022
Ibis Dresden Centrum, morgenbuffet
Sejltur på elben og saksiske schweiz
Vi går ombord i en af de flotte turbåde og sætter kurs mod
Pillnitz. Denne flodsejlads giver os mulighed for at se området
fra flodsiden, og vi får derved den bedste vinkel til at beundre
Dresdens berømte Altstadt. Turen fortsætter til kurfyrste August
der Starkes lystslot Pillnitz, der ligger idyllisk ned til Elben. Her
bliver der mulighed for at opleve den store slotspark med
utallige smukke træer og planter – bl.a. den mere end 200 år
gamle og 8 meter høje kamelia. Turen fortsætter med bus til
Bastei, som er en del naturområdet Det Saksiske Schweiz.
Fra Bastei er der rig lejlighed til at nyde den fantastiske udsigt
over Elben, som dybt nede snor sig gennem landskabet med de
imponerende klippeformationer, der er formet af vind og vejr
gennem århundreder,
Ibis Dresden Centrum, middag
Fredag, den 17. juni 2022
Ibis Dresden Centrum, morgenbuffet
Hjemrejse
Frokostpause syd for Hamburg
Kl ca. 17.00 Kolding, ankomst
Bus:

4-stjernet langtursbus bl.a. udstyret med liggestole, aircondition, toilet, DVD,
Wi-Fi, køleskab og kaffemaskine.

Priser/person pr. bus:
Arrangement ved min 42 betalende personer:
Arrangement ved mn. 36 betalende personer:
Arrangement ved min 30 betalende personer:
Tillæg enkeltværelse:

Kr. 4.195,00
Kr. 4.395,00
Kr. 4.695,00
Kr. 700,00

Ret til pris- programændringer forbeholdes
Inkluderet:

Ikke inkluderet:

4-stjernet bus
4 overnatninger i Dresden
4 x morgenmad
4 x aftensmad
1 x morgenkomplet (udrejse)
2 x frokost (ud- og hjemrejse)
Udflugter inkl. sejltur på Elben, kanalrundfart i Lübbenau
Entré til Pilnitz Slot
Turistskat inkluderet
Dansk rejseleder
Administrationsgebyr
Bidrag til rejsegarantifonden og udvidet rejsebureauansvarsforsikring i henhold til
lov om pakkerejser.
Miljøtillæg
Bureaumoms iht. Nye regler pr. 01.01.2011
Øvrige entreer
Drikkevarer
Frokost i Dresden

