
 

5 DAGES KULTURREJSE MED WILLEMOES REJSER TIL DRESDEN 

Mandag 16. maj – Fredag 20. maj 2022  

 
Dresden ligger smukt i en floddal ved Elben og byens status som kulturby går flere århundreder tilbage; men 
byen blev sønderbombet af de allierede under 2. verdenskrig. Bombningerne, sammen med 40 års 
byudvikling under det socialistiske styre, ændrede byens udtryk betydeligt, men siden Tysklands genforening 
er den blomstret op på ny og den fremstår nu som et moderne kraftcentrum, der er kendt for sit fokus på 
kunst, kultur og arkitektur. Dresden tiltrækker hvert år mange gæster fra det øvrige Tyskland og hele verden 
til store begivenheder indenfor kunst og videnskab.  

REJSEBESKRIVELSE 

MANDAG den 16. maj kl. 06.00  - Afgang fra p-pladsen v/ REMA 1000 i Assens.  
 

Vi får morgenkaffe og rundstykker ved bussen inden vi krydser grænsen til Tyskland. Turen går forbi Berlin 

og vi forventer at ankomme til indkvartering på Ibis Hotel Dresden Zentrum sidst på eftermiddagen.  

Kl. 19:00 er der aftensmad på hotellet. 

 

TIRSDAG den 17. maj  

Kl. 09:30 møder vi vore guider ved hotellet og tager på byvandring  
gennem det gamle Dresdens historiske centrum. Vi nyder den smukke  
udsigt over floden Elben fra Brühlschen Terrasse og fortsætter forbi  
Semperopera, den katolske domkirke Hofkirche og Grünes Gewölbe  
med en enestående smykkesamling.  
Vi går ind i området ved slottet Zwinger og besøger den genopførte  
Frauenkirche,som er kendt for at være en af de smukkeste 
protestantiske barokkirker. 
Vi tager en bid brød på egen hånd og har resten af eftermiddagen fri  
til at nyde byen. 
 
Kl. 19:00 får vi aftensmad på restaurant Coselpalais, An der Frauenkirche12 (I gåafstand fra vores hotel).  
 

 

 

 

https://www.frauenkirche-dresden.de/bauwerk/


ONSDAG den 18. maj  
 
Kl. 08:45 afgang med bus. Om formiddagen tager vi på udflugt med båd til det  
smukke lystslot Pillnitz øst for Dresden. Vi sejler på den smukke flod Elben og 
 turen varer cirka 45 min. Fra floden spadserer vi de ca. 700 meter hen til  
slottet Pillnitz som er kinesisk inspireret og blev overtaget af kurfyrste August  
den Stærke i 1694. Her er der mulighed for at gå en tur i den flotte slotspark,  
der er anlagt i barokstil med både engelsk, kinesisk og hollandsk haveanlæg.  
Turen fortsætter til de berømte ”Bastei-klipper” hvor vi kan opleve den  
betagende udsigt over Elben og de smukke klippeinformationer.  
 

Kl. 19:00 får vi igen aftensmad på Restaurant Coselpalais.  

TORSDAG den 19. maj 

Kl. 08:30: Afgang med bus. Dagens udflugt går langs ferieruten Sächsische  
Weinstrasse hvor vi ser på vinproduktion langs Elben og en tur i det nordlige  
bagland, hvor der ses frodige vinmarker på de mange skråninger. Selv ferskner 
og abrikoser modnes. Undervejs besøger vi porcelænsbyen Meissen,  
som har historie, der går helt tilbage til år 928. Her finder vi Europas  
ældste porcelænsfabrik kendt for sit smukke porcelæn med to krydsende  
sværd som varemærke.  
 
Kl. 19:00: Aftensmad i restaurant Pulverthurm an der Frauenkirche - i gåafstand fra hotellet. 

FREDAG den 20. maj - hjemrejse 

Efter morgenmaden pakker vi bagagen i bussen og så går det 
hjemad med passende pauser undervejs. Der bliver mulighed 
for grænsehandel ved Fleggaard.   
 

Pris og betaling: 

Pris pr. person: I delt dobbeltværelse kr. 3970.-. Tillæg for enkeltværelse kr. 690.-. 

Betaling til Willemoes Rejser/Haarby Turist -  konto 0815-8159712371. Oplys venligst navn v/ betaling!  

Ved tilmelding betales 1/3 af rejsen pris: v/dobbeltværelse per person kr. 1323,00 v/enkeltværelse kr. 1553,00  

Restbeløbet betales senest den 1. april: v/dobbeltværelse per person kr. 2647,00    v/enkeltværelse kr. 3107,00   

I rejsens pris er følgende inkluderet: Kørsel i 4-stjernet bus – faste pladser i bussen – rejseleder - 4 x overnatning 

- ½ pension fra 1. dags aften til sidste dags morgenmad - kaffe og rundstyk v/ bussen på udturen - udflugter, entreer og 

lokalguide i Dresden.  

Rejseforsikring er IKKE inkluderet i rejsens pris. Denne fås billigst gennem eget forsikringsselskab. 
 
Husk gyldigt pas og det blå sygesikringsbevis! 
 
Valuta:  Euro 1€ = ca. kr.7,60. 
 
Hotel Ibis Dresden Zentrum er et 3-stjernet hotel beliggende centralt mellem hovedbanegården og den gamle 
bydel. 10 minutters gang fra Frauenkirche, Zwinger og Semperoperaen. Alle værelser en pæne og enkelt indrettet med 
telefon, TV og aircondition. Hotellet har elevator og bar. Wi-Fi mod betaling.  
 

Willemoes Rejser/Haarby Turist – Medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. 1474.  
 
Lene Kastrup - Tlf. 2969 7602 
 

    

 

 

 

 


