08-Daagse REIS naar DUITSLAND

31

Met o.a.: Dresden, Elbe en Leipzig

Intensiteit:

3-4

• Gevarieerd programma
• Regelmatig een wandeling

08-Daagse REIS naar
DUITSLAND
Vertrek:
MAANDAG 12 SEPTEMBER 2022
Thuiskomst:
MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022

€ 1.095,00 p.p.

inclusief entreegelden

Gun uzelf aan het eind van
het reisseizoen nog een
bijzondere vakantie naar
Meißen. Het oosten van
Duitsland heeft namelijk
ontzettend veel te bieden
als vakantiebestemming.
Naast rijke cultuurschatten
in steden als Dresden, dat
liefkozend het “Florence
aan de Elbe” genoemd
wordt, Chemnitz en Leipzig
is de deelstaat Saksen ook
gezegend met een prachtige
natuur. Tevens zit het maken
van mooie dingen de Saksen
in het bloed. Van zilverwerk,
speelgoed, porselein en
stoomtreinen tot horloges.
In veel plaatsen herinneren
bezienswaardigheden ons aan
dit opvallende vakmanschap.
Ook op culinair gebied zal
het u aan niets ontbreken.
Een ontdekkingsreis en
onvergetelijke vakantie naar
een mooie bestemming.

PORZELLANSTADT
MEIßEN
1e dag: Maandag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar daarna komen we
al snel in het Ruhrgebied, een
dichtbevolkt gebied met niet alleen
industrie, maar ook met veel groen.
Langs Dortmund en Kassel rijden
we naar ons prachtig gelegen hotel
aan de Elbe in Meißen.
2e dag: Dinsdag
Deze dag gebruiken we om
uitgebreid kennis te maken met
deelstaat Saksen en de prachtige
natuur, welke bestaat uit bossen en
middelgebergte. Tijdens onze
uitgebreide rondrit houden we
ruime pauzes. Het gebied is
beroemd om het ambachtelijk
vakwerk, iets waar we onderweg
zeker getuige van zullen zijn.

3e dag: Woensdag
Een korte rit brengt ons in Leipzig,
de tweede stad van het voormalige
Oost-Duitsland. Deze gezellige stad
staat bol van het leven. Qua sfeer te
vergelijken met Berlijn, maar net
iets gemoedelijker. Veel gebouwen
herinneren nog aan de tijd dat de
stad onderdeel was van de SovjetUnie. Het Alte Rathaus vormt het
historische middelpunt van de stad.
In de oude binnenstad vinden we
ook nog het oudste koffiehuis van
Europa. Ook brengen we nog een
bezoek aan het Völkerschlacht
denkmal, een 91 meter hoog en
imposant herdenkingsteken uit de
tijd van Napoleon. Tot slot zien we
ook nog het woonhuis van Bach, de
bekende componist die lange tijd
in Leipzig woonde.

4e dag: Donderdag
Na een heerlijk ontbijt gaat de reis
vandaag langs de Elbe. Deze rivier
ontspringt in het Reuzengebergte
en stroomt 1164 kilometer later uit
in de Noordzee. De oevers van de
Elbe staan op de werelderfgoedlijst
van UNESCO. En terecht, want op de
oevers is heel veel te zien. Langs de
hellingen rijpen de druiven voor de
typische Saksische wijn, maar we
zien ook landbouw en vakwerk
dorpen en stadjes. Over de Elbe
maken we in de loop van de morgen
een ontspannen boottocht. In de
middag bezoeken we in onze
standplaats het museum over het
wereldberoemde Porzellan. Naast
peperduur porselein wordt u ook
ingewijd in de kunst van het
vervaardigen van het ‘witte goud’.
5e dag: Vrijdag
Voor de middag brengen we een
bezoek aan de mooie stad Dresden,
welke evenveel culturele hoogte
punten kent als Florence. We
wandelen langs het barokke
Zwinger paleis, met een prachtige
binnenplaats en de uitzonderlijk
mooie Frauenkirche. Na de lunch
pauze heeft u wat vrije tijd. Op de
terugreis naar ons hotel passeren we
nog een zeer bijzonder gebouw, die
van de VW-fabriek. Bijna geheel uit
glas opgetrokken geeft het de
mogelijkheid het productieproces te
bewonderen.

6e dag: Zaterdag
Na ons ontbijt rijden we naar
natuurpark “Sächsische Schweiz”,
een heerlijk natuurgebied met
pittoreske dorpen en een fraai
landschap. Dit Elbezandsteen
gebergte is een relatief zacht
gebergte, waar miljoenen jaren
erosie zijn sporen heeft achter
gelaten, zodat het vandaag de dag
een prachtig schouwspel is
geworden, met onder andere
tafelbergen. Na de lunchpauze
brengen we een bezoek aan Slot
Konigstein, idyllisch gelegen op het
hoogste punt in de omgeving. Hier
hadden de bewoners ooit een
Oranjetintje in de persoon van
Juliana van Stolberg.
7e dag: Zondag
Geen samengesteld programma,
zodat u lekker kunt genieten van de
mooie omgeving. Of u kunt naar
Meißen wandelen, onze gezellige
standplaats met tal van beziens
waardigheden, zoals Frauenkirche,
de Domherrenstift en de Burgberg.
8e dag: Maandag
We verlaten ons hotel na een vroeg
ontbijt en gaan op weg naar
Nederland. Alvorens we u
thuisbrengen, gebruiken we met
elkaar een prima verzorgd diner ter
afsluiting van deze fijne reis.

Toeslag éénpersoonskamer: € 215,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
12/19 september:
Dorint Park Hotel Meißen - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven op deze reis in een zeer
comfortabel ***-hotel (voormalige
villa) aan de oevers van de Elbe. Alle
kamers zijn voorzien van bad/douche,
toilet, radio, telefoon, televisie, etc.
Tevens beschikt het hotel over een
gezellig restaurant en een fraaie sfeer.
Sommige kamers zijn met een paar
traptreden te bereiken. ’s Avonds heeft
u een driegangen diner of buffet en
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
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