Rejser C-1 og C-2 - 2017/2018:

5-dages "all-inclusive" rejse
l sø- og bjergområdet "Lausitzland"
inkl. Spreewald, Meissen Porcelæn, Zi auer bjergene med Oybin bjergkirke,
og Marienthal Kloster. Dansktalende rejseleder.
Og nyt i rejse C-2 er Dresden med „Frauenkirchen“,
besøg på slaveborgen Raddusch og meget mere.

Meißen med domkirken og
„Albrechtsburg“

Rejse C-2 med 1 overnatning i Spreewald og 3 overnatninger i Hoyerswerda.
På denne rejse kører gruppen færre km. på ankomstdagen og på første udﬂugtsdag.
Ankomstdagen:
Gruppen ankommer l Hotel Van der Valk i Lübbenau sidst på e ermiddagen. E er indkvartering og velkomstdrink serveres a ensmad inkl. 1
stk. valgfri drikkevare. Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen ved ankomsten.
1. udﬂugtsdag:
E er morgenmaden kører gruppen et kort stykke hen l "Spreewald-Mollybahn" som bringer gæsterne hen l kanalerne. Her s ger gruppen om
bord i "Kaner" som sejler gennem det smukke naturområde. Ved regnvejr overdækkes kanerne. E er sejlturen serveres frokost med 1 stk.
drikkevare i "Café Nussbaum" E erfølgende bliver der d l at se de mange boder og forretninger langs kanalerne. Gruppen fortsæ er nu mod
Hoyerswerda og undervejs gøres holdt ved "Slaveborgen Raddusch" der oprindeligt blev bygget for 1200 år siden. Her ﬁndes interessante uds llinger. E ermiddagskaﬀen serveres i borgens bistro. Ankomst l Congresshotel i Hoyerswerda kl. 16.30. A ensmad med 1 stk. drikkevare fra kl.
18. (km. 107)
2. udﬂugtsdag starter kl. 08.45 hvor turen går gennem det smukke ”Lausitzland” som stadig beboes af de såkaldte sorbere,
der er e erkommere af slaviske indvandre.
Vejskiltene er 2-sprogede dels på tysk og dels på sorbisk. Sorberne levede gennem mange år af fåreavl samt især af forarbejdelse af uld, indfarvning og tøjproduk on. Gruppen kører først l byen Zi au hvor deltagerne s ger om i det gamle damplokomo vtog der kører l bjergbyen Oybin.
Her serveres frokost med 1 stk. drikkevare og e erfølgende besøges den enestående bjergkirke med det skrå gulv. Fra bjergkirken kører gruppen
et kort stykke l de meget mærkværdige ”Kelchsteine” der som store spyd rager højt op i skoven. Gruppen fortsæ er l det store smukke ”Marienthal Kloster” hvor klosterets egne varer kan købes. E ermiddagskaﬀe med kage fra klosterets bageri serveres i klostercaféen. Hjemkomst l
hotellet ca. kl. 17.30. A ensmad med 1 stk. drikkevare fra kl. 19. (km. 222)
3. udﬂugtsdag:
E er morgenmadsbuﬀet´en kører gruppen l Meißen hvor første besøg er i den smukke pocelænsfabrik. Frokosten med 1 stk. drikkevare indtages i ”Burgkeller” og her l kører gæsterne op med li . ”Burgkeller” ligger lige overfor borgen ”Albrechtsburg” og domkirken hvor sidstnævnte
også besøges. Er vejret l det kan gæsterne sidde udenfor på ”Meißen´s Terrasse”. Bussen kan parkere nedenfor borgen ved li en. E er frokost
er der d for gæsterne l at gå rundt ved borgen eller besøge domkirken. Fra Meißen kører gruppen l Dresden hvor e ermiddagskaﬀen serveres i en udsigtrestaurant ved Elben. Here er besøges den berømte „Frauenkirche“. Ca. kl. 18 lbage l Congresshotel i Hoyerswerda. A ensmad
med 1 stk. drikkevare fra kl. 19. (km.195)
Ydelser rejse C-2 med ”all-inclusive” program:
4 x overnatning med halvpension, velkomstdrink, 3 x frokost, 3 x e ermiddagskaﬀe, 1 stk. valgfri drikkevare l både a ensmad og frokost
samt 3 x dagsudﬂugter med dansktalende rejseleder i.h.t. ovenstående program.
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