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Dresden

“Het Firenze aan de Elbe”



02 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 Hausmann-
sturm,de Kreuzkirche en Altmarkt Galerie. We zien ook de Frauenkirche, het Stallhof, het Residen-
tiekasteel, 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.

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.

België– Eisenach – Dresden

PROGRAMMA DRESDEN
5 dagen - 4 nachten

Mei, Juni, September, Oktober, November 2022

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.
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03 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.

Dresden – Pillnitz – Dresden

05 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.

Dresden – Weimar – Eisenach – Antwerpen

04 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.

Dresden – Meissen – Moritsburg – Dresden
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ALGEMENE VOORWAARDEN
- Er is geen vaste datum voor deze reis, maar het is mogelijk 
om dit programma te boeken in de volgende periode: mei, 
juni, september, oktober en november 2022.
- Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en 
worden oa. gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
- Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaart-
tarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud 
van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, 
toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor 
fuel- of luchthaventaksverhoging.
- De organisatoren behouden zich het recht toe het 
programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.

HOTELVOORSTEL

Gerenommeerd hotel in het 
historische stadscentrum van 
Dresden, op wandelafstand van 
de Elbe.

Hotel Am Terrassenufer****

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

https://www.hotel-terrassenufer.de/
https://www.hotel-terrassenufer.de/
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• 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 in programma
• Audioguidesysteem
• Btw, verblijfsbelastingen, baantaksen en garan-

tiefonds

PRIJS & INFO
VANAF €899 per persoon
Toeslag single:  €230 per persoon

- Afreizen kan bij een minimum deelname van 30 betalende deelnemers.
- De prijs en het hotel is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

REISINFORMATIE
COVID-19
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisad-
viezen/duitsland

Reizigers naar Duitsland moeten ofwel een negatieve test (PCR- of antigeen-
test), ofwel een genezingsattest ofwel een vaccinatiebewijs voorleggen. Wie 
naar Duitsland reist vanuit hoogrisicogebied, moet voor zij/hij in Duitsland 
komt de digitale Einreiseanmeldung invullen op www.einreiseanmeldung.de.

Vaccinatiepass
De vaccinatiepas bestaat uit het voorleggen van één van deze drie bewijzen:

1. Vaccinatiecertificaat (volledig vaccinatieschema, boosterdosis inbegrepen in 
de tijdslimiet voor personen vanaf 18 jaar en 1 maand).
2. Herstelcertificaat van meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden oud.
3. Attest van contra-indicatie voor vaccinatie.

Terugkeer naar België:  PLF-formulier 
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

€
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Inbegrepen

• 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)

Uitstappen en toegangstickets

• Persoonlijke uitgaven
• Annulatie- & bijstandsverzekering 6% van de reissom 

met een minimum van €30,00
• Fooien voor gids en chauffeur
• Dranken bij de avondmalen

Niet inbegrepen

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/duitsland
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/duitsland
http://www.einreiseanmeldung.de.
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

