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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Bautzen - Dresden | Kerstreis
Kerstmis onder de sterren van Bautzen en
2-daags verblijf in Dresden

Deze 7-daagse kerstreis brengt u naar de Duitse deelstad Saksen en
om precies te zijn naar het stadje Bautzen. Waar u logeert in het
comfortabele 4* Best Western Plus hotel in prima kamers voorzien
van alle faciliteiten. Dit is uw standplaats voor 4 nachten om daarna
nog porseleinstad Meissen te bezoeken én twee nachten te logeren in
romantisch Dresden. Vanuit beide plaatsen laten wij u de mooiste
plaatsen en streken in de omgeving zien. Zodat u kunt genieten van
sfeervolle en aangename kerstdagen.

Dag 1 - Zondag 23 december

Limburg  Bautzen

Vanuit uw opstapplaats brengen wij u per comfortabele touringcar en
met de nodige (koffie) stops naar Bautzen (ca. 700 km). Stadje
(voormalig DDR) aan de rivier de Spree, met een mooi stadhuis, dom,
imposante torens, kerken, bruggen en mooi kasteel. Bovendien wordt
de kerstmarkt (Wenzelsmarkt) als oudste van Duitsland gezien, dit
jaar is het de 634e (!) editie. Na het inchecken is er vanavond een
3-gangen menu.

Dag 2 - Maandag 24 december

Hernhut & stadswandeling Bautzen (70 km v.v.)

7 dagen vanaf
€ 699,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

4 nachten in 4* hotel Best Western
Plus in Bautzen

4 x ontbijtbuffet

3 x 3-gangen menu; 1 x 4-gangen
menu

Bezoek Hernhuter Sternen incl.
rondleiding

Stadswandeling met gids in Bautzen
incl. Glühwein

Excursie Zittau & Oybin met gids incl.
treinrit

Excursie Liberec met gids

Bezoek Meissen incl. rondleiding in
porseleinmanifaktur

2 nachten in hotel Best Western
Macrander in Dresden
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Na het ontbijt brengen wij u naar Hernhut waar het wel 365 dagen
per jaar kerstmis lijkt. Beleef de beroemde Hernhuter Sterren en laat u
tijdens een rondleiding in het bezoekerscentrum overrompelen door
een sterrenpracht in alle kleuren en maten! Aansluitend terug naar
het 1000-jarig Bautzen voor een romantische wandeling met
Glühwein-pauze. Geniet van de mooie Patriciërs-huizen die de markt
omzomen, de St. Peter Dom, de watertoren en de Ortenbrug.
Aansluitend is er nog enige vrije tijd. Vanavond wacht u behalve een
feestelijk 4-gangen diner een “kleine Bescherung”. Laat u verrassen.
Gelegenheid tot kerkbezoek.

Dag 3 - Dinsdag 25 december

Zittau & Oybin in het Zittau gebergte (120 km v.v.)

Genieten van het ontbijt om daarna met gids op weg te gaan naar de
bergen.
Eerste doel is de beschermde “altstadt” van Zittau. U ontdekt het zelf,
dit is een van de leukste stadjes in Saksen met een mooi historisch
centrum. Bezienswaardig zijn o.a. de Johannes kerk en het stadhuis.
Na deze kennismaking brengen wij u per treintje over een smalspoor
naar het kuuroord Oybin. Gelegen in het dal en middelpunt van het
Zittau gebergte, want omringd door een krans van bergen in
winterpracht. In de namiddag bent u getuige van het begin van een
keizerlijke kerstviering. U bent erbij als Keizer Karel IV met zijn gevolg
richting de kloosterruïne (gesticht in 1369) trekt. Een bijzondere,
jaarlijks terugkerende, traditie. Diner.

Dag 4 - Woensdag 26 december

Liberec (170 km v.v.)

Ontbijt. Vandaag is het aan de Neisse gelegen stadje Liberec ons doel.
Een gids begeleidt u en vertelt u alles over dit in het westen door de
Jested berg en in het oosten door uitlopers van het Ertsgebergte
omringde stadje. Met een schat aan renaissancekunst: theater,
stadhuis, kasteelkapel etc. Bijzonder highlight is de rit die u bovenop
de Jested berg brengt. Hier kunt u zich, genietend van een mooi
uitzicht, belonen met koffie/thee en iets lekkers. Diner in het hotel.

Dag 5 - Donderdag 27 december

Bautzen – via Meissen – Dresden (70 km.)

Ontbijten en uitchecken. Op naar Dresden! Maar onderweg is er een
uitgebreide stop in porseleinstad Meissen. Natuurlijk bezoeken we de
”Manifaktur” waar u een rondleiding krijgt tussen al dit schitterende,
wereldberoemde porselein. In de middag arriveert u in Dresden waar
u incheckt in hotel BEST Western Macrander. Ook hier logeert u in

2 x ontbijtbuffet & 2 x 3-gangen
menu

Rondleiding met gids in Dresden

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Reserveringskosten

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen.
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prima kamers en ook weer op basis van halfpension. Diner in het
hotel.

Dag 6 - Vrijdag 28 december

Rondleiding Dresden

Ontbijt en aansluitend met gids op pad in Dresden, het Florence van
Duitsland.
Hij/zij toont u de mooiste bezienswaardigheden in deze historische
stad aan de Elbe. Geniet van de verhalen over/rond de Frauenkirche,
het Zwinger, de Semperoper, het paleis, de burcht, het museum etc.
Vanmiddag heeft u vrije tijd in deze prachtige stad. U zult zich niet
vervelen. Diner.

Dag 7 - Zaterdag 29 december

Dresden – Limburg (650 km)

Na het ontbijt is het tijd om uit te checken en begint de thuisreis. Die
uiteraard onderbroken wordt door de nodige (koffie)stops. Tegen de
avond bent u terug in Limburg.

Hotelinformatie

Best Western Plus hotel**** 

Het Best Western Plus Hotel**** in Bautzen is een 4-sterrenhotel dat
direct tegenover de meer dan 1000 oude binnenstad ligt. Met zijn
torens en kronkelende straatjes, de kathedraal, het kasteel en het
vestingwerk wordt het ook wel ‘Stad van de torens” genoemd. Het
voetgangersgebied met vele interessante winkels begint direct bij het
hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 120,-

Hotel website: https://www.bwbautzen.de/
Hotel adres: Best Western Plus Hotel Bautzen, Wendischer Graben,
Bautzen, Duitsland

Best Western Macrander hotel****

Best Western Macrander hotel**** in Dresden is een 4-sterrenhotel en
bevindt zich in de wijk Neustadt van Dresden. Het stadscentrum kan
met de tram in 10 minuten bereikt worden.
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 120,-

Hotel website: http://best-western-macrander-hotel-dresden.h...
Hotel adres: Buchenstraße 10, 01097 Dresden, Germany
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