Spreewald/Dresden – Tyskland
Rh – 7 dage 20.05 – 26.05.2019
Mandag den 20. maj 2019
kl. 06.30 Aalborg, afgang, Hedensted Sognegård morgenkomplet.
Neumünster, frokost 2-retter
Sorat Hotel Cottbus 3-retters menu/buffet
Tirsdag den 21. maj 2019
Sorat Hotel Cottbus, morgenbuffet
Lutherstadt Wittenberg og
Jessen
Vi besøger den smukke gamle by
og ser også Lutherhuset og Sct.
Maria Kirken, hvor Luthers hustru,
Katarina von Bora, ligger begravet
inden vi forsætter til vinbyen
Jessen. Her besøger vi en lokal
vinbonde, hvor vi skal høre om
fremstilling af og smage på den
lokale vin. Her vil vi også spise en
let frokost. Om aftenen nyder vi en
middag på en af de lokale
restauranter.
Onsdag den 22. maj 2019
Sorat Hotel Cottbus morgenbuffet
Lübbenau
Fra hotellet kører vi ud af Cottbus
forbi den rekonstruerede
slaverborg, Raddusch,som
stammer fra den tidlige
middelalder. Herfra videre til
Lübbenau, som også går under
navnet "Spreewaldshemmelige

hovedstad". Her vil der være
mulighed for en sejltur på
kanalerne i de specielle "Kahns"
eller at følge turen gennem
biosfære-reservatet til fods.
Undervejs vil vi holde
frokostpause i den lille
eventyragtige by, Lehde, hvor de
mange øer kun er forbundet med
gangbroer. Her vil der også være
mulighed for på frilandsmuseet at
se, hvordan Spreewald-beboerne
tidligere har levet. Turen går
herefter tilbage til Lübbenau. Vi
kommer forbi St. Nikolai kirke og
besøger Sagenbrunnen, hvor vi
kan lade os fascinere af de
fabelagtige væsener fra
Spreewalds gamle
sagnomspundne fortællinger. Vi
afslutter i de hyggelige stræder i
Lübbenau Altstadt. Ankomst til
hotellet sidst på eftermiddagen.
Middag lokal restaurant

arkitekten Godtfred Semper samt Residensslottet, som er
en af de ældste bygninger i
Dresden. I dag rummer
slottet flere spændende
museer. Turen gennem
Augustusstrasse er som en
tidsrejse gennem 800 års
saksisk historie. Vi skal
opleve det 102 meter lange
Fürstenzug, som er et stort
vægbillede lavet af 24.000
Meissen-porcelænskakler.
Bag ved Fürstenzug finder vi
Stallhof, som var stedet, hvor
man opstaldede hestene,
mens officielle gæster var i
audiens på slottet. Turen
fortsætter til den store plads,
Neumarkt, hvor vi skal se
Dresdens nok bedst kendte
seværdighed Frauenkirche.
Kirken blev lige som stort set
alle andre bygninger i
Dresden totalt ødelagt under
Torsdag den 23. maj 2018
bombardementet af byen i
Sorat Hotel Cottbus morgenbuffet februar 1945. Genopførelsen
Dresden byrundtur
blev påbegyndt i 1994, og
I dag udforsker vi Dresden på en kirken blev i 2005 genindviet.
byrundtur til fods. Vi skal bl.a. se Rundturen afsluttes på Den
Kurfyrst August den Stærkes
Brühlske Terrasse, som er
enorme barokanlæg Zwinger,
anlagt oven på den gamle
Statsoperaen – også kaldet
fæstnings- og bymur.
Semper-operaen opkaldt efter
Middag på hotellet.
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Fredag den 24. maj 2019
Achat Comfort Dresden,
morgenbuffet
Saksiske Schweiz og sejltur på
Elben
Fra hotellet kører vi ud af Dresden
forbi den imponerende gamle
middelalderborg, Königstein, der
troner på toppen af de stejle
klipper højt over Elben. Herefter
videre til Bastei, som er en del af
det område, der hedder Det
Saksiske Schweiz. Fra Bastei er
der rig lejlighed til at nyde den
fantastiske udsigt over Elben, der
dybt nede snor sig gennem
landskabet med de imponerende
klippeformationer, der
gennemårhundreder er formet af
vind og vejr. Turen fortsætter til
Kurfyrst August den Stærkes
lystslot, Pillnitz, der ligger idyllisk
lige 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. Vi går ombord i en af de
flotte turbåde, som på en god
times flodsejlads giver os mulighed
for at se området fra flodsiden,
som også er den vinkel, hvorfra
Dresdens berømte Altstadt
kommer bedst til sin ret.
Middag på lokal restaurant
Lørdag den 25. maj 2019
Achat Comfort Dresden,
morgenbuffet
Meissen
Vi skal besøge Meissen, der ligger
idyllisk ned til Elben. For 300 år
siden havde fyrsterne i Meissen
ansat alkymister, der desperat
forsøgte at lave guld. Det lykkedes
ikke, men til gengæld blev de
involveret i fremstillingen af ”det
hvide guld” – porcelæn - og det
lykkedes! Efter mere end 300 år er
Meissen-porcelæn stadig noget af
det flotteste, man kan få. Vi skal
besøge porcelænsfabrikken, hvor
vi på en rundvisning ser både
værksteder og udstillinger. Efter
besøget på porcelænsfabrikken er

der lejlighed til på egen hånd at
kiggelidt på byen og nyde en
frokost. På turen tilbage til
Dresden ser vi bl.a. barokslottet,
Moritzburg, der var kurfyrstens
jagtslot.
Middag på lokal restaurant

Hoteller
SORAT Hotel Cottbus
Schlosskirchplatz 2, D-03046
Cottbus
www.sorat-hotels.com
Hotellet er perfekt
beliggende i den historiske
Cottbus Altstadt, hvor der er
Søndag den 26. maj 2019
hyggelig atmosfære, masser
Achat Comfort Dresden,
af gadeliv, caféer og gode
morgenbuffet
shoppe-muligheder. SpreeDresden, afrejse
floden og mange
Neumünster, frokostbuffet
seværdigheder ligger i
Aalborg, hjemkomst
gåafstand derfra. Hotellet
råder over lobbybar,
Praktiske oplysninger
Arrangement ved min 42 personer sommerterrasse med udsigt
til Schlosskirche og elevator.
kr.5.395,00
Arrangement ved min 36 personer Alle hotellets 98 værelser er
med bad, toilet, hårtørrer,
kr.5.695,00
Arrangement ved min 30 personer aircondition, fladskærms-tv,
telefon og gratis internet.
kr.5.995,00
Tillæg for enkeltværelse:
Achat Comfort Dresden
kr. 800,00
Budapester Strasse 34,
01069 Dresden
Betaling
www.achatDepositum 20 % ved tilmelding.
Restbetaling 36 dage før afrejse. hotels.com/hotel/dresden
Godt centralt beliggende
hotel kun 15 min gang fra
Inkluderet i prisen
hovedbanegården. Alle
Kørsel i 4-stjernet langtursbus
værelser har eget bad/toilet
3 x overnatninger i Cottbus
samt skrivebord og tv.
3 x overnatning i Dresden
Vi råder over 22 dobbelt- og
6 x morgenmad
4 enkeltværelser – ved flere
6 x aftensmad
tilmeldte vil bestyrelsen
1 x morgenkomplet (ud )
foretage lodtrækning.
2 x frokost (ud- og hjemrejse)
Inden 20.12.2018 vil de der
Udflugter ifølge rejsebeskrivelse
ikke er plads til få besked.
Vinsmagning (15,00 EUR )
Vi håber, der bliver plads til
Sejltur Lübbenau ( 14,50 EUR )
alle der ønsker at deltage.
Sejltur Elben ( 14,00 EUR )
Entre til Pillnitz slot ( 11,00 EUR )
Tilmelding
Porcelænsfabrik( 8,00 EUR )
Fra 06.12 – 15.12.2018
Dansk rejseleder
til Ejler på mobil nr.
Bureaumoms iht. nye regler pr.
30 25 36 76
01.01.2011
Ca. 15.01.2019 modtager
Bidrag til rejsegarantifonden
rejsedeltagerne et rejseUdvidet
bevis fra NILLES, men
rejsebureauansvarsforsikring i
opkrævning af depositum
henhold til lov om pakkerejser.
på 20 % samt restbeløb til
betaling 36 dage før afrejIkke inkluderet i prisen
se.
Øvrige entréer
Personlige udgifter
Drikkevarer.
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