
 

 

 

5 dages busrejse  

til Dresden & Sachsisk Schweiz 
 

Arrangør: Grethe Hansen i samarbejde med Vitus Rejser 

Pris pr. deltager 3.925,- kr. 
 

Afrejse. Roskilde Kvickly Hyrdehøjs pakeringsplads den 24. august 2020 kl. 6.15 

 Ølby station kl. 6.45 

Hjemkomst. Roskilde den 28.august kl. ca. 21.00 

 
 

 

 
 
 

 

 

Dresden er Europas suveræne kulturby, og på denne rejse har vi sammensat et flot 

udflugtsprogram, der blandt andet byder på en hyggelig sejltur på Elben, klassisk 

koncert i Zwinger, udflugt i Sacsisk schweiz og besøg i porcelænsbyen i Meissen. 

 

Vi bor på Ibis Hotel Dresden Zentrum. 

 

 

1. dag: Via Rostock til Dresden. 
 

På vej fra Gedser til Rostock får vi den store brunchbuffet på færgen. 

Velankommet i nordtyskland kører vi med passende pauser gennem delstaterne 

Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg. 

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til vores hotel, der ligger hovedstaden i centralt 

i Dresden – hovedstaden i Sachsen. 

Om aftenen spiser vi middag i hotellets restaurant. Efterfølgende er der mulighed for 

en spadseretur i centrum, hvor du kan opleve byens atmosfære. 

 

 

https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/dresden-classic-old-town-tour-t51848/


 

 

 

2. dag: Byrundtur, Frauenkirche og middag på Pulverturm.  
 

Sammen med rejselederen oplever vi Dresdens historiske centrum til fods, hvor vi 

kan nyde de pragtfulde genrejste bygningsværker. Frauenkirche, Zwinger, 

Taschenbergpalais, Brühlsche Terrasse og meget mere. Rejselederen fortæller med 

garanti om Kurfyrsten af Sachsen , August den Stærke, der på flere måder var en 

driftig herre og satte sit aftryk på Dresden. Han var bygherre på både Zwinger og 

Frauenkirchen og fik efter sigende over 300 børn! 

 

Vi kommer også forbi den berømte Semperopera, hvor mange af verdens største 

operastjerner synger. Normalt er der orgelandagt i Frauenkirchen kl. 12.00, hvor der 

holdes andagt med efterfølgende orgelmusik – en stemningsfuld oplevelse. 

 

Om eftermiddagen har du mulighed for at gå på indkøb i nogle af de mange butikker 

eller bare slappe af på en af byens mange cafeer. Til aften mødes vi til andagt i 

Frauenkischen kl. 18.00. efterfølgende går vi til Restaurant Pulverturm, hvor en dejlig 

middag venterunder hvælvingerne i de hyggelige lokaler. 

 

 

 
 

3. dag: sejltur på Elben og panorama tur i Sachsisk Schweiz. 
 

Landskabet i Sachsisk Schweiz domineres af sandstensklipper, som vejr og vind har 

formet til fantasifulde skulpturer. Vi starter dagen med en romantisk sejltur på fra 

Dresden til Pillnitz. 

 
Herefter kører vi en panorama tur med vores bus gennem Sachsisk Schweis, blandt 

andet ud til Basteiklippen, hvor vi kan nyde den pragtfulde udsigt over sandstens 

bjergene og Elben.  

Vi er retur i Dresden midt på eftermiddagen. Rejselederen kender Dresden og hjælper 

gerne med at finde en god restaurant til aftenens middag. 

 

https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/-t52380/
https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/fra-dresden-bohemian-saxon-switzerland-day-trip-t170008/


 

  
 

 

4. dag: Meissen og koncert med Dresdner Residenz. 
 

Meissen ligger smukt ved floden af Albrechtsburg. 

 

Her startede Johan Friedrich Böttger produktionen af de senere så verdensberømte 

meissnerporcelæn. Bagefter kan vi beundre de mest utrolige borddækninger og 

figurer fra de sidste 200 år i de flotte sale på fabrikkens museum. 

 

Efter besøget kører vi tilbage til Dresden, hvor vi sidst på eftermiddagen skal til 

koncert i Wallpavillion, Dresdner Zwinger. I disse flotte omgivelser spiller dresdner 

Residenz Orchester klassisk musik af back, Mozart, Vivaldi og Strauss – en værdig 

og stemningsfuld afslutning på nogle gode og oplevelsesrige dage i Sachsens 

kulturelle hovedstad. 

 

Aftenens middag er ikke inkluderet, så du har mulighed for selv at vælge, hvor du vil 

spise. For dem der har lyst arrangerer rejselederen fællesmiddag på en lokal 

restaurant. 

    
 

 
 
 
 
 
 

5. dag: Hjemrejse. 

 
Det går atter hjemad og via Rostock – Gedser kommer vi tilbage til Danmark. 

På færgen serveres det store kolde bord med lune retter. 

 

Vi er retur i Ølby og derefter Roskilde først på aftenen. 

 
 

 

 

https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/berlin-dagstur-til-dresden-t11533/


 

 

 

 

Inkluderet i rejsens pris. 

 

4**** bus 

4 nætter på Hotel Ibis Dresden*** 

1x brunch ( 1. dag ) på færgen 

4 x morgenmad ( 2. til 5. dag ) 

3 x middag ( 1. 2. og 5. dag ) 5. dag på færgen 

Byvandring i Dresden 

Aftenandagt i Frauenkirche 

Sejltur på Elben 

Panorama tur i Sachsisk Schweiz 

Besøg på Meissen Porcelænsfabrik 

Koncert med Dresdner Residenz Orchester i Wallpavillon Zwinger 

Dansktalende rejseleder på hele rejsen 

 

 

Ikke inkluderet i prisen. 

 

Drikkevarer og frokoster som ikke er nævnt i overstående. 

 

Der kan købes øl, vand, kaffe og morgenbitter i bussen. 

 

 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 3.975,- kr. 

Tillæg for enkeltværelse      525,- kr. 

Afbestillingsforsikring       235,- kr. 

 

 

Husk pas og EU- Sygesikringskort. 

 

Information & tilmelding inden den 22. juni 2020 
 

Grethe Hansen tlf. nr. 40335292 

Mail: aphansen@webspeed.dk 

 

 

Ved tilmelding betales 1000,- kr. pr. person 

Restbeløb betales senest den 1. juli 2020 

 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank 

Konto nr. 5396 2605893 

mailto:aphansen@webspeed.dk

