
Turen fortsætter videre til Bastei, som er en del af det område, der hedder Sachsiske 

Schweiz, hvor vi igen skal nyde udsigten ud over Elben og sandstensbjergene. 

Turen forsætter til August den Stærkes lystslot Pillnitz, der ligger lige ned til Elben. 

Her skal vi se den smukke barokhave/slotspark, der også er kendt for sit 300 år gamle 

Kamiélia Blomstertræ. I dag er der mulighed for at spise let frokost forskellige steder. 

Retur til Dresden, resten af dagen på egen hånd. Kl.19.00 Aftensmad på hotellet. 

 

5. dag  
Kl. 08.00 er der efter nogle spændende og oplevelsesrige dage afrejse fra Hotel Ibis, 

og der køres igen retur med passende pauser til Danmark med mulighed for frokost og 

aftensmad. Der gøres ikke ophold ved den dansk/tyske grænse på ud- eller hjemturen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Afrejse:         Mandag den 9. maj 2022 

                        Løgstør Busterminal             kl. 05.00 

 Hjemkomst:  Fredag den 13. maj 2022 

                        Løgstør Busterminal       ca. kl. 23.00 

 NB: Der er opsamling i Viborg og Kolding.                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Salg og information:  

                    PouLis Rejser 
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup 

Klokkelyngen 42, 8800 Viborg 

Tlf. 28 30 14 65 

E-mail: poulisrejser@gmail.com   

www.poulisrejser.dk 
 

 

     Dresden 
     Meissen og Sachsisk Schweiz   

  

 

 

    

 

 

 
 

     - 5 dage - 

                 9. maj – 13. maj 2022 
 

                  kun kr. 3.795,- 
             

              Salg og information: 

         PouLis Rejser 
          Tlf. 28 30 14 65 

           www.poulisrejser.dk 
                 Medlem af Rejsegarantifonden  

http://www.poulisrejser.dk/


Oplev det historiske Dresden, Meissen 

og Sachsisk Schweiz med PouLis Rejser.  
 

Kulturbyen Dresden - Perlen ved Elben - også kaldes 

Tysklands Firenze, er hovedstad i delstaten Sachsen. 
  

Dresden er måske mest kendt for de allieredes 

bombardement i februar 1945, som lagde det meste af 

byen i ruiner. Genopbygningen ved hjælp af gamle 

tegninger, fotografier og post-kort er nu fuldendt  

og er nu UNESCO-beskyttet. 

 

Vores danske guide 

(Anders fra Berlin) 

tager os med helt 

tilbage i historien, hvor 

kurfyrste August den Stærke opførte enorme 

barokanlæg som Zwinger, Statsoperaen og 

Residensslottet, som er blandt de ældste bygninger i 

Dresden. Byen er kendt for kultur, kunst og den 

unikke arkitektur og ikke mindst storslået natur, hvor 

Elben skærer sig gennem dybe klippekløfter i det 

Sachsiske Schweiz. 

Hotel 
Hotel Ibis Dresden Centrum, Prager Strasse,  
Hotellet er centralt beliggende direkte på gå- og 

shoppinggaden Prager Strasse mellem hovedbanegården 

og den gamle bydel. 

Alle værelser har aircondition og gratis WI-FI, TV, 

telefon samt hårtørrer. Enkel og pæn indretning.  

Tillæg for eneværelse kr. 650,00. 

Se mere på www.ibis-dresden.de 

 

Pris kun kr. 3.795,-  
Pr. person i delt dobbeltværelse med halvpension fra 1. dag til og med 

morgenmad sidste dag. Buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi, kaffe og 

rundstykke på udturen, udflugter, entréer iflg. program, rejseleder og dansk 

guide samt byskat og gebyr til Rejsegarantifonden.  

(Pris uden aftensmad kr. 3.195,-) 

Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling.  

Rejseplan/Udflugter 
 

1. dag   
Kl. 06.00 mandag morgen er der afrejse fra Viborg, og der 

køres med passende pauser gennem Tyskland via Berlin til 

Dresden, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen. Efter 

indtjekning på hotellet går vi lille tur i området. 

Kl. 19.00 er der 2-retters aftensmad på hotellet. Aftenen fri. 
 

2. dag  
Vi starter til fods i det historiske centrum Altstadt, hvor vi 

ser og hører om, hvad August den Stærke satte sit aftryk og 

præg på. På byrundturen skal vi bl.a. opleve barokanlæget 

Zwinger, Semperopraen, Residensslottet, Hofkirche og det 

102 meter lange vægbillede Fürstenzug, lavet af 24.000 Meissen porcelænskakler. Vi 

skal også opleve Den brühlsche Terrasse, som er 

anlagt oven på den gamle fæstnings- og bymur. 

Vi slutter ved den fantastiske Frauenkirche, som blev 

totalt ødelagt under bombardementet i 1945. 

Herefter er frokost på egen hånd. Efter frokost går vi 

tilbage til Zwinger, klokkespilspavillonen 

/porcelænssamlingen og ser August den Stærkes store 

kinesiske vaser og Meissen porcelæn. Samlingen er 

verdens største og omfatter 20.000 stykker porcelæn.  

Vi slutter af i det moderne Dresden, hvorefter resten 

af eftermiddagen er fri til shopping eller blot slappe af 

på en af byens mange caféer. Kl. 19.00 Aftensmad. 

 

3. dag 
Vi starter dagen med at se ”Den gyldne Ridder”- August den Stærke, inden vi 

fortsætter til porcelænsbyen Meissen, som er verdensberømt for fremstilling af 

porcelæn. Her får vi indblik i fremstillingen af ”Det hvide Guld” og ser museets meget 

smukke udstilling med adskillige tusinde genstande, som fører os mere end 300 år 

tilbage i historien.  

Efter besøget på fabrikken er der lejlighed til på egen hånd at kigge lidt på byen og 

evt. nyde en frokost. 

På vejen tilbage får vi en guidet rundtur i bussen gennem Dresden Neustadt. 

Resten af eftermiddagen er fri til at opleve Dresden. 

Kl. 19.00 er der 2-retters aftensmad på hotellet. Aftenen fri. 

 

4. dag  
I dag går turen ud, hvor vi skal opleve det smukke landskab omkring Dresden med 

sandstensklipper. Vi kører først til Middelalderborgen Königstein, der ligger på 

toppen af de stejle klipper højt over Elben. Her ser vi den spændende isolerede 

landsby, der var uindtagelig under diverse krige. Vi nyder her den fantastiske udsigt 

ud over Elben.                                                           ….fortsættes på næste side. 

http://www.ibis-dresden.de/

