6 dagen Dresden en omgeving
Dresden moet u gewoon gezien hebben. Deze stad wordt ook wel eens het ‘Wonder aan de
Elbe’ genoemd. Ontdek de kunst -en cultuurhoofdstad, verrijk je kennis en geniet!
Dag 1: België – Dresden

’s Morgens vertrekken we via Aken, Keulen, Giessen,
Oost-Duitsland. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 2: Dresden
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Vandaag trekken we er op uit om samen met de gids de geschiedenis van de stad Dresden te
herontdekken.
We rijden door de Neustadt naar de Carolabrug. Aan de ene kant zie je het Ministerie van Financiën, aan
de
andere
kant
het
regeringsgebouw
van
de
deelstaat
Saksen.
Onze wandeling brengt ons langs de Elbe, Brühlische Gasse, de Frauenkirche, Augustustrasse met de
Fürstenzug of de Optocht der Vorsten, een 102 meter lange muurdecoratie aangebracht aan de muren
van de voormalige koninklijke gebouwen. Verder langs de Schlossplatz en de Dom langs de
Sophienstrasse verder naar de Zwinger met de gekende porseleincollectie, kroonpoort, nimfenbad en
klokkentoren.
We starten met een bezoek aan de Gemäldegalerie Alte Meister en zien zo de Canaletto schilderijen,
Cranach galerie, Sixtijnse Madonna, Chocolademeisje en de Vlaamse en Hollandse Meesters.
In de namiddag brengen we een bezoek aan de Hofkirche met het Silbermanorgel, de processiegang,
preekstoel van Permoser en de crypte met de rustplaatsen van de Wettinervorsten en het hart van
August de Sterke.
Aansluitend een bezoek aan het Porseleinmuseum en het Fysisch-Mathematisch Kabinet in het Zwinger.
Daarna vatten we de stadsrondrit aan. Via de Devriendtstrasse (met het nieuwe Landsparlement
Landtag van 1992-1994) tot aan Yenidze. In 1909 gebouwd als sigarettenfabriek in moskee-stijl en nu
kantoor en horecagebouw. Over de Marienbrug met aan de oever van de Elbe het Japans Palais. In de
18de eeuw ingericht als Japans palais voor porseleincollecties en nu dienst doende als museum voor
Volkskunde, prehistorisch museum en museum voor Dierkunde. Verderop ht Blockhaus aan de
Augustusbrug.
Verder naar de Mölkerei van de familie Pfunds, waar we even uitstappen.
Verder langs de Radeberg met het Lingnerslot, slot Eckberg en slot Albrechtsberg doorheen de voorstad
over de Loschwitzer of het ‘blauwe wonder’. Een hangbrug met een spanwijdte van 280m en tevens de
eerste ijzeren brug in Duitsland en de oudste zweeftram ter wereld.
We keren terug naar ons hotel en genieten van ons avondmaal en de overnachting.

Dag 3: Meissen & Schloss Moritzburg

Vandaag starten we met een uitstap naar Meissen. Deze stad is bekend geworden door het porselein dat
er vervaardigd werd. Een bezoek aan de porseleinfabriek is dan ook een must. Nadien trekken we de
historische stad in met zijn prachtige Dom en de Albrechtsburg, ook wel de ‘Acropolis van Meissen’
genoemd. Vervolgens rijden we verder naar het kleine stadje Moritzburg voor een bezoek aan Schloss
Moritzburg, een prachtig barokkasteel.
Na dit geweldige bezoek rijden we terug naar ons hotel voor het avondmaal en een deugddoende
nachtrust.

Dag 4: Sächsische Schweiz

We stappen de autocar op, op weg naar onze eerste stop Schloss Pillnitz waar we onze benen strekken in
het prachtige park. Dan begeven we ons naar de Bastei, een rotsenmassief 190m boven de Elbe voor een
wandeling over de beroemde Basteibrücke , die al meer dan 200 jaar een toeristische attractie vormt. Na
de middag rijden we naar Festung Königstein voor een geleid bezoek. Daarna keren we terug naar
Dresden waar we nog kunnen genieten van al het moois dat de stad te bieden heeft tijdens wat vrije tijd.
We sluiten af in het hotel met het avondmaal en de overnachting.

Dag 5: Dresden

Vandaag staat Dresden terug op het programma.
We starten aan het Japans Paviljoen en via de Augustabrug gaan we te voet langs de Goldener Reiter
naar het centrum.
We wandelen langs de Synagoge naar de Brühlische Terrasse met de ruïnes van de versterkingen van de
stad en kazematten.
Verder voorbij het Albertinum (koninklijke schatkamer), Johanneum
(verkeersmuseum) naar de Zwinger en Nimfenbad. Naar de Altmarkt doorheen de winkelpassage naar
de Kulturpalast om te eindigen op de Neumarkt.
We brengen een bezoek aan het Residenzschloss meer bepaald de Historisches Grünes Gewölbe, het
Neues Grünes Gewölbe en de Rüstkammer.
Aansluitend nemen we een kijkje in de Frauenkirche. Na de vespers of gebeden krijgen we de nodige
uitleg over de kerk.
We eindigen met een bezoek aan de Semperoper en een beetje vrije tijd alvorens terug te keren naar
het hotel voor het avondmaal en onze laatste nacht in Dresden.

Dag 6: Dresden - België

Na het ontbijt rijden we huiswaarts via Eisenach richting Giessen. Verder via Keulen en Aken terug naar
België.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden andere
ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
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