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

Duitse flair in Dresden met Leipzig
Met hotel in het centrum!

Ontdek de voormalig Oost-Duitse steden Dresden met de “Grote 3”
de Zwinger, de Semperoper en de Frauenkirche, gecombineerd met
de muziek- en kunstenaarsstad Leipzig! We overnachten in een goed
centraal gelegen hotel in het centrum van Dresden, waardoor u meer
tijd heeft in de geweldige stad aan de Elbe! In de steden maken we
rondleidingen o.l.v. lokale Nederlandstalige gidsen die u vel
wetenswaardigheden vertellen over de rijke geschiedenis van deze
voormalige DDR steden, en hoe dit de geschiedenis beïnvloedt heeft.
De hoeveelheid en pracht van de cultuurgoederen is in de regio hier
zo overweldigend, dat bezoekers zich alleen maar ademloos kunnen
verbazen. Een aanrader!

Dag 1 - Heenreis 

Met enkele pauzes onderweg reizen wij naar ons hotel in Dresden. Na
de incheck heeft u de gelegenheid om te dineren in het hotel, of in
een van de vele gezellige restaurants in het centrum van Dresden, dat
op korte loopafstand gelegen is. U kunt ook iedere avond nagenieten
met een drankje in de bar.

5 dagen vanaf
 p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

4 nachten hotel Leonardo op basis
van logies/ontbijt

Stadsrondrit onder leiding van een
Nederlandstalige gids in Dresden

Stadswandeling in Dresden

Stadsrondrit onder leiding van een
Nederlandstalige gids in Leipzig

Exclusief
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Dag 2 - Stadsrondrit & stadswandeling Dresden

Onder leiding van onze Nederlandstalige gids maken we een grote
verkenningstocht door Dresden. Naast een grote stadsrondrit met
onze touringcar, staat er ook een interessante en leerzame
stadswandeling op het programma. U ziet o.a. de ‘grote drie’, de
Zwinger, de Semperoper en de Frauenkirche. De resterende middag
en avond heeft u ter vrije beschikking. Bezoek een van de vele
bezienswaardigheden, de gezellige stubes en geniet van de vele
restaurants.

 

Dag 3 - Leipzig

Vandaag brengen wij een bezoek aan Leipzig. Na de ontmoeting met
onze Nederlandstalige gids, maken wij een uitgebreide stadsrondrit
met o.a. een bezoek aan het “Völkerschlachtdenkmal”. Daarna
brengen wij een bezoek aan het historisch centrum van deze
boeiende universiteitsstad met o.a. de Thomaskirche, het
Gewandhaus en de Nikolaikirche. In de namiddag vrije tijd voor een
museumbezoek of winkelen in een van de vele passages.

Dag 4 - Vrije tijd óf slot Moritzburg

Vanochtend heeft u de gelegenheid om facultatief deel te nemen aan
een excursie met onze touringcar naar Slot Moritzburg. Dit
oorspronkelijk 16de -eeuwse kasteel werd gebouwd als jachtslot voor
de keurvorsten van Saksen. In het begin van de 18de eeuw werd het
domein uitgebreid en verbouwd tot het jacht- en lustslot van August
lll “der Starke”, de roemrijke keurvorst en tevens koning van Polen. U
heeft de gelegenheid om deel te nemen aan een 1 uur durende
Duitstalige rondleiding (ca €12,00 p.p.). Een wandeling rondom het
domein is ook zeker de moeite waard! Na dit bezoek keren wij terug
naar Dresden en is de rest van de dag ter vrije besteding. Ga gezellig
shoppen rondom de Prager Straße of breng een bezoek aan een van
de prachtige musea in de stad. De Semperoper of Frauenkirche is ook
een absolute “must see!”

 

Dag 5 - Eisenach- Thuisreis

Na een heerlijk ontbijt verlaten wij ons hotel in Dresden, vervolgens
met diverse pauzes onderweg retour naar uw opstapplaats in
Limburg.

Hotelinformatie

Slot Moritzburg € 12,00

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds van € 2,50 per
boeking
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Leonardo Hotel Dresden Altstadt ***

We verblijven in dit moderne driesterrenhotel in het centrum van
Dresden (8,4 waardering). Alle kamers zijn comfortabel ingericht. Het
hotel beschikt over een restaurant en een bar. U kunt gebruik maken
van gratis WiFi. Ons hotel is centraal gelegen in Dresden, op slechts
een paar minuten lopen van bezienswaardigheden

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 95,-

Hotel website: https://www.leonardo-hotels.nl/leonardo-hotel...
Hotel adres: Leonardo Hotel Dresden Altstadt, Magdeburger Straße
1A, 01067 Dresden, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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