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Dresden 
 

5 dagen – 4 nachten in 2022 
 

Mei, Juni, September, Oktober, November   
 
 

 
 
 
 
De Franse president Jacques Chirac zei ooit ‘Dresden is het juweel van de Europese cultuur en dikwijls 
de inspiratiebron voor het creatieve potentieel van onze naties. Terecht wordt Dresden ‘Het Firenze 
aan de Elbe’ genoemd. 60 jaar na één van de hevigste bombardementen uit WO II beleeft deze stad 
een nieuwe lente. Na doorgedreven restauraties straalt deze kunst- en cultuurmetropool opnieuw in 
volle luister en is de stad één van de meest attractieve steden van het voormalige Oostblok 
geworden.  
 
In de Goethe- en Schillerstadt Weimar werd in 1919 de Weimarer Republik uitgeroepen. Deze stad 
was tevens Europa’s culturele hoofdstad in 1999. Natuurlijk mag een bezoek aan Eisenach, de 
geboorteplaats van Johann Sebastian Bach, één van de meest geniale musici aller tijden, niet op het 
programma ontbreken. Een snoepreisje voor de liefhebbers van Duitse kunst en cultuur. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Programma 
 
Dag 1 België– Eisenach – Dresden  
In de vroege morgen vertrekken we met onze luxe touringcar via Luik richting Duitsland. In de 
omgeving van Eisenach nemen we onze lunch. Nadien rijden we verder langs Jena en Chemnitz naar 
Dresden. Intrek in ons verblijfshotel voor avondmaal. Mogelijkheid om een eerste indruk te bekomen 
van ‘Het Firenze aan de Elbe’ alvorens te genieten van ons avondmaal en welverdiende nachtrust in 
****Hotel. 
 
Dag 2 Dresden  
We brengen een ganse dag door in het centrum van Dresden. Na het ontbijt 
vertrekken we op een verkennende stadswandeling langs het Theaterplatz, de 
Hofkirche, Grünes Gewölbe,de Hausmannsturm,de Kreuzkirche en Altmarkt 
Galerie.  We zien ook de Frauenkirche, het Stallhof, het Residentiekasteel, 
Fürstenzug, de Hofkirche, de Zwinger, de Semperoper en de Brühlsche 
Terrasse. Na de lunch brengen we een bezoek aan het paleizencomplex  
Zwinger, één van de grootste en rijkste musea ter wereld met o.m. de ‘Alte Meister’, een 
onvoorstelbaar rijke schilderijencollectie, en de Rüstkammer met een uitzonderlijk arsenaal 
wapenuitrustingen uit de Middeleeuwen. Bezoek met gids aan de 3 musea. Avondmaal en 
overnachting in ons hotel.  
 
Dag 3 Dresden – Pillnitz – Dresden 
Na het ontbijt rijden we langs de VW-fabriek en het voetbalstadion naar Pillnitz waar we een bezoek 
brengen aan het Slot met zijn mooie tuin. Na een koffie rijden we verder naar Sachische Schweiz 

waar we een bezoek brengen aan de prachtige canyons. 
Middagpauze voor onze lunch. Terug naar Dresden waar we een 
bezoek brengen Tijdens de wandeling brengen we een bezoek aan 
de Grünes Gewölbe.  Aansluitend wat vrije tijd. Terugkeer naar het 
hotel voor avondmaal en overnachting. 
 

 
Dag 4 Dresden – Meissen – Moritsburg – Dresden 
Na het ontbijt rijden we naar Meissen, de stad van het porselein, waar we 
de Manufaktur bezoeken. We wandelen verder naar de Albrechtsbrug, de 
Dom en het Bischofschloss. Terug naar beneden op het marktpleintje voor 
een lekkere lunch. Nadien verder naar Moritzburg waar we het Waterslot 
bezoeken. Terug naar Dresden voor een wandeling aan de Neustädter 
Markt, u komt o.a.  aan de Dreiköningskirche en de Goldener Reiter voorbij. 
Daarna terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting. 
 
Dag 5 Dresden – Weimar – Eisenach – Antwerpen 

We vertrekken ’s ochtends vrij vroeg richting Weimar waar we een 
wandeling maken langs de Jakobskirche, het Rathaus, het Schillerhaus. We 
nemen een kijkje in het Goethe-Wohnhaus. Verder naar Eisenach voor 
middagmaal en via Frechen (laatste tussenstop) naar huis. Tegen de avond 
komen we aan in Antwerpen. 

  

http://www.google.be/imgres?q=weimar+rathaus&um=1&hl=nl&biw=1920&bih=902&tbm=isch&tbnid=dU3HNxzUv3IQ3M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weimar_City_hall.jpg&docid=HRT05XbjXs3A3M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Weimar_City_hall.jpg&w=1435&h=1118&ei=-Mx6T7TmMY-SOsmbzdsC&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=141&dur=1263&hovh=198&hovw=254&tx=181&ty=132&sig=113631502650693857196&page=1&tbnh=125&tbnw=176&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.be/imgres?q=pillnitz&um=1&hl=nl&sa=X&biw=1920&bih=902&tbm=isch&tbnid=GFTp9p4OazcFmM:&imgrefurl=http://tu-dresden.de/internationales/auslstud/information_for_students/ddumgebung&docid=620kWj62BzP3sM&imgurl=http://tu-dresden.de/studium/bilder/ph_pillnitz.jpg&w=700&h=364&ei=QMh6T6L-G4HtOZm__OkC&zoom=1&iact=hc&vpx=483&vpy=159&dur=1419&hovh=162&hovw=312&tx=232&ty=118&sig=113631502650693857196&page=1&tbnh=78&tbnw=150&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:2,s:0


 

 
 

 
Prijs 

 
Prijs per persoon: vanaf € 899 (30 ?) 

 
Toeslag single € 230,00 per persoon 
 
Deze prijs omvat 

 Luxe touringcar gedurende het volledig verblijf met ervaren chauffeur 
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf  
 4 nachten in hotel **** op basis van half pension 
 4 middagmalen  (1 hoofdschotel + 1 consumptie) 
 Koffie in een typisch koffiehuis op dag 3    
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
 Audioguidesysteem 
 Btw, verblijfsbelastingen, baantaksen en garantiefonds 

 
Uitstappen 

 Ticket met tijdslot voor de ‘Historisches Grünes Gewölbe’  
 Ticket voor Slot en Park Pillnitz  
 Gegidste rondleiding Zwinger 
 Ticket rondleiding in de Meissen Manufaktur 
 Ticket Schloss Moritzburg (met Histopad)  

 
Deze prijs omvat niet 

 Persoonlijke uitgaven 
 Annulatie- & bijstandsverzekering 6% van de reissom met een minimum van €30,00 
 Fooien voor gids en chauffeur 
 Dranken bij de avondmalen 

 
Hotel 
Hotel Am Terrassenufer**** 
https://www.hotel-terrassenufer.de/ 
  
Gerenommeerd hotel in het historische stadscentrum van Dresden, op wandelafstand van de Elbe.  
 

 

https://www.hotel-terrassenufer.de/

