Rejse G - 2017/2018:

De bedste oplevelser langs Elben
fra Dresden l Tjekkiet
5-dages rejse med „all-inclusive“ program

Udsigt fra
Basteiklipperne

Ankomstdagen:
Grupperne kan bo på ”Waldhotel Stephanshöhe” i roligt område i Altenberg. Til både frokost og a ensmad serveres 1 stk. valgfri drikkevare
(øl, vand eller 1 gl. af husets vin). E er ankomsten l hotellet serveres velkomstdrink og a enmaden inkl. 1 stk. drikkevare. Den dansktalende
rejseleder tager imod ved ankomsten. Busparkering foran hotellet.
1. udﬂugtsdag:
E er en lang køretur kan gæsterne sove længe og afgang fra Waldhotel i Altenberg på første udﬂugtsdag er kl. 09.30. Gruppen kører over
landegrænsen l Tjekkiet, passerer ﬂoden Elben og kører op l den imponerende borgruin "Strekov", hvorfra der er en smuk udsigt over
Elbens sluser. Gruppen spiser middagsmad inkl. 1 stk. drikkevarer i restauranten på borgen "Strekov". Turen fortsæ er ind l centrum af byen
Us , hvor gæsterne med svævebane køres op l slo et "Vertruse" hvor e ermiddagskaﬀen serveres. Hen på e ermiddagen returneres l vort
hotel i Altenberg l a ensmad inkl. 1 stk. drikkevare. (km. 96)
2. udﬂugtsdag:
En dejlig dag venter forude. Vi kører l Altstadt i Dresden, hvor gæsterne ser de betagende bygningsværker bl.a. Frauenkirche, Semper operaen, Zwingerkomplekset, Katedralen m.m. Frokosten med 1 stk. drikkevare indtages på en restaurant med udsigt l Elben. Kl. 14 sejler gruppen
fra Dresden med en af verdens ældste og smukkeste hjuldampere l slo et Pillnitz. Under sejlturen på Elben serveres e ermiddagskaﬀe med
kage. E er ankomst l Pillnitz går gæsterne igennem den meget smukke slotspark og hen l bussen som kører gruppen lbage l hotellet.
A ensmaden med 1 stk. drikkevare fra kl. 18. (km. 106)
3. udﬂugtsdag:
E er morgenmadsbuﬀeten kører vi l Altenberg, hvor gæsterne kan opleve Tysklands eneste nvaskeri i et bjergmuseum. Her får gæsterne
en rundvisning inkl. 1 glas af den lokale snaps. E er besøget i bjergmuseet kører vi l Tysklands største borg ”Königstein”, hvor gæsterne med
kæmpeelevator kører op på borgen. Herfra er der en enestående udsigt over Elben. På borgen ﬁndes Tysklands dybeste brønd, et skatkammer
og meget mere. Kl. 12.30 går gruppen ned i kasema erne og indtager en ﬂot buﬀet inkl. 1 stk. drikkevare. Vi kører videre l Tysklands mest
berømte udsigtspunkt på Bastei klipperne. De særprægede klippeforma oner ﬁndes ingen andre steder i verden. E ermiddagskaﬀen serveres
i Panoramarestaurant Bastei hvorfra gæsterne kan nyde udsigten. Hjemkomst l hotellet ca. 17.30. A ensmaden inkl. 1 stk. drikkevare.
(km. 128)

Ydelser med ”all-inclusive” program:
4 x overnatning med halvpension, velkomstdrink, 3 x frokost, 3 x e ermiddagskaﬀe, 1 stk. drikkevare l både frokost og a ensmad
samt 3 x dagsudﬂugt med dansktalende rejseleder i.h.t det beskrevne program.
Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Magdeburg.
Se mulighederne på den speciﬁkke side om stop-over.
„Kommandantenbrunch“ på fæstningen
Königstein

Hjuldampere på ﬂoden Elben
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Basteibroen

Frauenkirken

Udsigt fra borge Strekov

„Festung Königstein“

Slo et Pillnitz

Tinvaskeriet

