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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Kerstreis Dresden
Uniek & vol met bijzondere excursies met

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

5 dagen vanaf

€ 795,- p.p.

o.a. Leipzig!
Vier de meest sfeervolle dagen van het jaar in een van de mooiste
steden van Duitsland: Dresden. U verblijft in het uitstekende 4*hotel
Holiday Inn Am Zwinger in het centrum van deze bijzondere stad.
Vanuit uw Limburgse opstapplaats- onder begeleiding van een
deskundige chauffeur/reisbegeleider- brengen wij u per luxe
touringcar op comfortabele wijze naar uw bestemming. U verblijft in
een uitstekende kamer voorzien van alle comfort, geniet van culinaire
(kerst)diners én maakt dagelijks meer dan interessante excursies. Wat
dacht u ervan om nog even het staartje van de bekende Striezel
kerstmarkt mee te maken, het Residenzschloss Dresden te
aanschouwen, een boottocht op de Elbe te maken, een bezoek aan
Leipzig inclusief een optreden van het beroemde Don Kosakkenkoor
in het wereldwijd bekende Gewandhaus? Kortom, er wacht u een
5-daagse kerstreis vol hoogtepunten.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
4 overnachtingen in 4* hotel Holiday
Inn am Zwinger in het centrum van
Dresden
4 x ontbijt
3 x diner, 1 x lunch i.p.v. diner op 26
december
Rondleiding met gids Dresden
Kerststol & Glühwein
Bezoek en entree Residenzschloss
Boottocht op de Elbe

Dag 1 - Vrijdag 23 december: Limburg - Dresden
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Vertrek uit uw Limburgse opstapplaats en per luxe touringcar met
onderweg diverse koffie-stops naar Dresden waar u in de namiddag
arriveert. Verwelkoming met een begroetingspunch, aansluitend
kamerverdeling en daarna aan tafel voor een goed verzorgd diner.

Met vertrouwen op reis!

Rondrit met gids in Leipzig
Concert door het Don Kosakkenkoor
in het Gewandhaus in Leipzig
Ervaren chauffeur tevens reisleider
gedurende de hele reis

Dag 2 - Zaterdag 24 december Stadswandeling –
Striezelmarkt – kerstviering
Op deze dag van “heilige avond” meldt zich na het ontbijt een
Nederlandstalige gids en met hem wandelt u vanochtend langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van deze bijzondere stad aan de
Elbe. Geniet van de Semperoper, het Residenzschloss, de
Frauenkirche, het Zwinger, de Altmarkt en de wijd en zijd bekende
Striezel-kerstmarkt dat, een van Duitslands oudste gedocumenteerde
kerstmarkten (dat dan aan zijn laatste uurtjes bezig is van dit jaar). In
de namiddag bent u terug in het hotel waar u ontvangen wordt met
heerlijke combinatie van Glühwein en kerststol. Vanavond geniet u
van een sfeervol Heilig Avond-menu. Gelegenheid tot kerkbezoek.

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 3 - Zondag 25 december: 1e Kerstdag:
Residenzschloss & varen op de Elbe
Op deze eerste kerstdag geniet u van een heerlijk ontbijt om daarna
om 11.00 uur een bezoek – met audioguide – te brengen aan het
imposante Residenzschloss. U gaat terug in de tijd. En hoort de
geschiedenis van dit imponerende schloss, een van de blikvangers in
Dresden. Vrije tijd om te lunchen en daarna gaat u om 15.30 uur varen
op de Elbe. Anderhalf uur lang vaart u langs prachtige villa’s, statige
huizen en zelfs kasteeltjes. Uit alles blijkt een rijk verleden. Vanavond
wacht u een culinair, feestelijk kerstdiner.

Dag 4 - Maandag 26 december: 2e Kerstdag:
Leipzig & Gewandhaus incl. avondvoorstelling
Don Kozakkenkoor
Ontbijt. Deze ochtend is vrij te besteden. Vandaag geniet u i.p.v. het
avondeten een uitgebreide lunch in het hotel. En dat heeft een reden.
Vanmiddag brengen wij u namelijk naar Bach-stad Leipzig. Hier komt
een lokale gids in de bus en u maakt met hem/haar een interessante
rondrit langs de bekendste bezienswaardigheden: de Thomas-kerk,
het oude raadhuis, de beurs, de “Waage”, het Gewandhaus etc. U
heeft nog enige vrije tijd en wij verwijzen graag naar het enorme
winkel/restaurant-aanbod onder het centraal station. Hier kunt u nog
een kleinigheid gebruiken voordat wij u naar het prachtige
Gewandhaus brengen voor een concert van het beroemde Don
Kosakkenkoor. Het Gewandhaus is een concertgebouw en de
thuisbasis van het Gewandhausorchester. Het eerste dateert uit 1498,
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Met vertrouwen op reis!

dit werd in 1781 vervangen door het tweede Gewandhaus, dat in de
Tweede Wereldoorlog verloren ging. In 1981 was het nieuwe
Gewandhaus gereed en hier vinden jaarlijks vele concerten door
beroemde koren en zangers en zangeressen plaats. Na de voorstelling
rijden we terug naar Dresden (ca 1 uur rijden)

Dag 5 - Dinsdag 27 december: Dresden – Limburg
Nog een keer lekker genieten aan van het ontbijt en dan begint de
terugreis. Onze chauffeur zoekt halverwege de reis een mooie plaats
uit voor een uitgebreide lunchstop. Aan het begin van de avond bent
u terug in uw opstapplaats.

Hotelinformatie
Holiday Inn Dresden - Am Zwinger****
Hotel Holiday Inn Am Zwinger ligt naast het Zwinger, de beroemdste
attractie van Dresden. De binnenplaats van het Zwinger is volledig
omringd door galerijen met daarin paviljoens. Ooit werd deze
binnenplaats gebruikt voor toernooien, vuurwerk en feesten. Rondom
de binnenplaats zijn poorten en paviljoens gebouwd.
De kamers van het Holiday Inn Dresden – Am Zwinger zijn voorzien
van een modern en elegant design. De kamers hebben een jaren ’50
inrichting, dat geïnspireerd is op de architectuur van de buitenkant
van het gebouw.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

U kunt ook ontspannen in de bar van het hotel. Alle historische
bezienswaardigheden van Dresden, zoals de Semper Opera en de
Frauenkirche, liggen op loopafstand. De winkelstraat Prager Straße
ligt op 10 minuten lopen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 139,Hotel website: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/d...
Hotel adres: Holiday Inn Dresden - Am Zwinger, am Zwinger, 01067
Dresden, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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