7‐DAAGSE CITYTRIP (autocarreis)
DRESDEN & LEIPZIG
zaterdag 15 tot vrijdag 21 oktober 2022

i.s.m. Reizen Patteeuw

Freistaat Sachsen heeft een geweldige natuur. Heuvels, bergen, ravijnen, bloemrijke dorpjes en
(stuw)meren. Er zijn ook steden als Dresden, het Florence van het noorden, en Leipzig met zijn
prachtige bezienswaardigheden. Natuur en cultuur op hoog niveau garanderen een topreis.
DAG 1: BELGIË ‐ DRESDEN
We rijden via Keulen richting Dresden. Avondmaal en overnachting.
DAG 2: DRESDEN
We bezoeken Dresden met een lokale gids. August der Starke maakte er indertijd een prachtige
barokke stad van. We maken een rondrit en na het middagmaal wandelen we naar de belangrijkste
bezienswaardigheden met o.a. de Zwinger, de Frauenkirche, de Fürstenzug, enz... De stad herrees na
de nutteloze bombardementen van 13 en 14 februari 1945 met meer dan 35 000 doden.
DAG 3: DRESDEB – PILLNITZ – BASTEI ‐ DRESDEN
Na het ontbijtbuffet vertrekken wij richting Pillnitz. Dit stadje herbergt één van de mooiste kastelen
van de omgeving, Schloss Pillnitz met zijn idyllisch park met planten en bomen uit de hele wereld.
Het berg‐ en waterpaleis worden gescheiden door een andere tuin. Na het middagmaal in Pirna, dat
de poort van de Sächsische Schweiz genoemd wordt, vertrekken we naar de Bastei. Door erosie heeft
de Elbe zich hier kronkelend een weg door het bergmassief gebaand. Een indrukwekkend schouwspel
voor wandelaars en fotografen.
DAG 4: DRESDEN – MEISSEN ‐ LEIPZIG
Het eerste bezoek vandaag gaat naar het museum van de DDR. Ostalgie, “De wereld van de DDR”,
werd in 2017 verhuisd van Radebeul naar Dresden en de collectie bevat meer dan 60 000 stukken.
Nadien nemen we de Lossnitzgrundbahn tussen Radebeul en Radeburg, een 16,6 km lang traject met
16 stations en 19 bruggen. De trein slingert met een bescheiden snelheid van 25 km per uur door het
glooiend landschap. De schrijver Karl May woonde hier in de omgeving. Het Meissen porselein vindt
men overal terug in de mooiste kastelen van Europa. Een bezoek aan het museum met Chinees en
Meissen porselein is een streling voor het oog. Je ziet hier de verschillende stappen van het
productieproces zoals het draaien, boetseren en beschilderen van het porselein. De stad zelf is
sfeervol gelegen aan de Elbe. Talrijke historische gebouwen zoals kerken, bruggen en burchten vind
je deze stad. Avondmaal en overnachting in Leipzig.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

DAG 5: LEIPZIG
Na het ontbijt bezoeken wij Leipzig, tweede grootste stad van de nieuwe Duitse deelstaten. Met een
lokale gids maken wij een rit door de “hoofdstad van de omwenteling”. In 1989 vonden hier
geweldloze protestdemonstraties plaats met de val van de muur als gevolg. Tal van
bezienswaardigheden werden sindsdien terug gerestaureerd, opgefrist en opnieuw gebouwd. In de
namiddag staat het tweede deel van Leipzig op het programma. We wandelen langs de prachtige
kerken, overdekte passages, het 16de eeuwse stadhuis en de oudste universiteit van Duitsland. In de
gotische Thomaskirche, waar Johann Sebastian Bach de cantor was, ligt hij begraven.
DAG 6: LEIPZIG – BUCHENWALD – WEIMAR
In de voormiddag bezoeken we het voormalig concentratiekamp Buchenwald. Deze plaats was
tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi‐Duitsland in een bosrijke omgeving
nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937
aangelegd door SS'ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door het
Amerikaanse leger. In de namiddag bezoek aan Weimar, waar in 1919 de Weimarrepubliek
uitgeroepen werd. Beleef deze stad vol cultuur en zijn bijzondere charmes. De talrijke
bezienswaardigheden zijn teveel om op te noemen maar zeker de moeite waard om ze te bekijken.
DAG 7: WEIMAR ‐ BELGIË
Via de Duitse snelwegen keren we terug huiswaarts.

Prijs: 1025 € per persoon in half pension (bij reservatie vóór 01 mei 2022)
Prijs: 1055 € per persoon in half pension (bij reservatie vanaf 01 mei 2022)
Toeslag éénpersoonskamer: 175 €

Logement: diverse hotels

Inbegrepen (zie ook volgende pagina):


Lokale Nederlandstalige gids voor Dresden en Leipzig

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:








Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein‐ of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine

Niet inbegrepen in de prijs:









Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie‐ en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.




Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde‐Eine

