
FOA Sønderjyllands 

 Seniorklub arrangerer 

5 – dages tur til Dresden 

10.08. – 14.08.2022 

 

 

 

Tilmelding senest den 9. juni 2022 

 

  



Program for 5 dagstur til Dresden 

Fra den 10. august til den 14. august 2022 

 

Angående parkering ved FOA - benyt venligt p-pladserne, så tæt på vejen som muligt – og parker 

ikke på de to p-pladser foran el-ladestanderen 

 

Dag 1: kl. 07.00, Afgang fra FOA Rødekro  

Kørsel med bus til Dresden og Hotel Ibis Dresden Zentrum. Undervejs serveres en kop kaffe og et 

smurt rundstykke. Frokostpause ved motorvejscafeteria, madpakke kan medbringes eller frokost 

kan købes. Turen fortsætter, kun afbrudt af nødvendige stop. Indtil vi om aftenen ankommer til 

Dresden i delstaten Sachsen og indlogeres på vort hotel. Aftensmad på hotellet.  

  

Dag 2: kl. 09.00, Dresden 

Dejlig morgenbuffet på hotellet. Derefter tager vi på byrundtur i den gamle, smukke bydel i Dresden, 

der ligger ved floden Elben. I byens centrum ligger den store barokbygning Zwinger, der er et 

museumskompleks bestående af flere pavilloner og gallerier. Indgangsportalen Kronentor er især 

berømt, ligesom porcelænssamlingen, kunstgalleriet og den historiske samling. Ved Teaterpladsen 

ligger den verdenskendte opera Semperoperaen. På scenen her har alverdens dygtigste operasanger 

optrådt. Vi besøger Frauenkirche. Efter bombardementerne i februar 1945 henlå kirken som ruin i 50 

år, og genopbygningen fandt sted fra 1994 til 2005. Kirken står nu i al sin pragt, genopført i sin gamle 

udformning med gamle og nye sten. Foran kirken står en figur af Martin Luther. Den gamle bydel i 

Dresden er særdeles charmerende, og vi spadserer en lille tur i de gamle gader. Dresden har altid 

tiltrukket digtere og filosoffer, og vor egen Martin Andersen Nexø (Pelle Erobreren) levede sine sidste 

år i Dresden. Han blev æresdoktor i byen. Byens store gymnasium er opkaldt efter Martin Andersen 

Nexø. Han døde i Dresden i 1954. Dagens sidste timer er til hygge og shopping i den smukke by, før 

vi mødes på hotellet til middag.  

 

Dag 3: kl. 09.00, Leipzig og Torgau  

I dag kører vi med bussen sydpå langs floden i Elbdalen. Vi kommer til slottet Pillnitz, der blev bygget 

som sommerresidens til kurfyrsten. Slottets utallige sale indeholder nu en stor fin kunstsamling. Vi 

besøger den smukke 28 ha store blomsterpark (entré inkl.) Herefter går turen videre til Saksisk 

Schweiz, der er det populære og romantiske navn for Elbsandstein-gebirge. Der er tale om et 350 

km2 fredet område, der udmærker sig ved en enestående naturskønhed og usædvanlige 



klippeformationer. Vi passerer byen og middelalderfæstningen Königstein, og kører videre langs 

Elben til Saksisk Schweiz, der ligger op mod grænsen til Tjekkiet. I det fredede område er der smukke 

sandstensformationer samt utallige vandrestier. Vi besøger det 40 meter høje vandfald Eichtenhainer 

vandfald. Mulighed for en spadseretur (1 km hver vej) til klippehulen Kuhstall. Retur til Dresden til 

hygge og aftensmad. 

 

Dag 4: kl.09.00 Saksisk Schweiz 

Byen Leipzig ligger blot 1½ times kørsel væk. Vi besøger den smukke gamle by, der lever med en rig 

historisk fortid, som foruden musik omfatter smukke bygninger i Altstadt, universitetet fra 1409 og 

mindesmærker fra flere krige. Leipzig har gennem historien haft et righoldigt musikliv særligt knyttet 

til de to hovedkirker Nikolaikirken og Thomaskirken. Fremtrædende musikere og komponister var 

tilknyttet byen, bl.a. J.S. Bach, Mendelssohn og Schumann. Nikolai kirken indtager en særlig plads i 

Tysklands nyere historie, da det var i og ved denne kirke de store mandagsdemonstrationer begyndte 

i 1989 under mottoet ”Wir sind ein Volk”, og som førte frem mod Tysklands samling i 1990. Vi kører 

en tur igennem byen og passerer Operaen, koncerthuset Gewandhaus, Nikolai kirken, Thomaskirken, 

markedshallerne og det gamle rådhus. Lidt uden for byen ser vi Völkerschlachtdenkmal, Europas 

største krigsmonument fra Napoleons nederlag ved Leipzig i 1813. 600.000 soldater deltog i slaget 

og mere end 100.000 omkom. Det blev det blodigste slag, der har fundet sted på Europas jord. 50 km 

herfra i byen Torgau ved Elben mødtes de amerikanske og de sovjetiske tropper 25. april 1945. Et 

monument for begivenheden er rejst ved floden lige neden for slottet Hartenfels. Vi besøger 

monumentet og passerer St. Marien kirken, hvor Martin Luthers hustru Katharina von Bora ligger 

begravet. Retur til hotellet i Dresden til middag og overnatning.  

                                      

Dag 5: kl. 09.00 Hjemrejse 

Efter morgenmaden pakkes bussen, og hjemrejsen begynder. En dejlig bus dag ligger foran os, og 

med lidt fortælling undervejs, måske en leg og et par sange, lidt kaffe og nødvendige pauser bliver 

rejsen til en dag med godt samvær og dejlige indtryk. Sidst på dagen pause til varm aftensmad på et 

motorvejscafeteria. Hjemkomst først på aftenen. 

  



Rejsefakta: 

Pris:  

Medlemmer:           kr. 3.700,00 

Ikke medlemmer:    kr. 4.200,00 

Tillæg Enkeltværelse     kr. 600,00 

Der er: 

23 dobbeltværelser 

4 enkeltværelser 

Depositum, pr. deltager:              kr. 1.000,00 

Seneste tilmelding og betaling er den 9. juni 2022. 

Priserne er udregnet ved 54 deltagere 

Max 54 deltagere 

Tilmeldingen er bindende og starter 28. februar 2022 

gerne på www.foasyd.dk eller ring på tlf. 46 97 35 00, så hjælper vi dig med tilmeldingen. 

Indbetaling konto: 7930 – 1349456, med besked til modtager: Dresden  

(tilmelding er først gældende efter indbetaling af depositum) 

 

Prisen inkluderer:  
4 x hotelovernatning i Dresden centrum. Kaffe og rundstykke på udrejsedagen, 4 x 
middag, 4 x morgenmad. Udflugter jf. programmet inkl. parkeringsafgifter. Entré til 
Frauenkirche i Dresden. Entré til parken ved Pillnitz Cityskat i Dresden. Aftensmad på 
hjemrejsen – en ret.  Dansk rejseleder og tolk. Bidrag til Rejsegarantifond.  
 

 Du skal selv have en afbestillings- og rejseforsikring, og HUSK gyldigt pas. 

 

http://www.foasyd.dk/

