Köningstein
Pirna

Bad Shandau

Alsfeld

Moritzburg

Pilnitz Lostwchz

Meißen

Na 24 jaar op reis met bestemming Frankrijk, gaat het voor de 25ste reis in 2013 richting
Duitsland met als verblijfplaats…………. DRESDEN.
Programma
Dinsdag 28 mei
05.30 u.

Brugge - Tharandt

Vertrek AZ St Jan Brugge via Brussel >> Genk >> Maasmechelen >> Heerlen >>
Aachen

ontbijt in

Rastplatz
Aachener Land Sud

verder via Köln >> Siegen >> Giessen >> Bad Hersfeld alwaar middagmaal

Restaurant – PIER I –
Das Bootshaus an der Fulda

15.00 u.

vertrek vanuit het restaurant en we vervolgen de reis; Vóór Chemnitz een
koffiepauze van 15 minuten Aankomst in het hotel rond 19.30 u.

Tharandt

Tharandt Wald, op 30 min. van Dresden.Het hoogstgelegen wandelgebied
met 200 km. goed aangeduide wandelpaden. Tijdens de wandelingen
geniet je niet alleen van de natuur, maar ook van kunst en cultuur

19.00 u.

Aankomst aan het hotel

PARKHOTEL FORSTHAUS
Am Tharandter Wald
1737 Kurort Hartha / Dresden

20.00 u.

Avondmaal in het hotel en overnachting

Woensdag 29 mei

Tharandt - Dresden

Ontbijt in het hotel en vertrek voor Dresden, de hoofdstad van de deelstaat Saksen.
Wandeling langs de beroemde Semper Opera, de Zwinger, de Fürstenzug, Hofkirchen en
als apotheose de Frauenkirche. Vrij middagmaal. Vrije namiddag voor winkelen of terrasje
of voor wie wil bezoek aan musea, kerken, porselein museum, operagebouw.
Met de bus terug naar het hotel, avondmaal en overnachting.
Donderdag 30 mei

Tharandt - Königstein

Ontbijt in het hotel. Vertrek naar Königstein, Op de 360 m. hoge Tafelberg bezoek aan
de 17de eeuwse vesting.. Wandeling door de vesting en op de vestingmuur, met prachtig
zicht op de kronkelende Elbe .
Middagmaal, dan vertrek naar Bastei op 309 m. hoog, rotsensemble met uitzicht op de Elbe,
natuurgebied de “Saksische Schweiz” steegjes, bruggen over de kloven tot 60m. diep.
Naar hotel, via Pilnitz, Lostwichz, brug Blaues Wunder en Dresden. Avondmaal en overn.
Vrijdag 31 mei
Tharandt – Pirna – Boottocht – Bad Schandau
Na het ontbijt, vertrek naar Pirna, de poort tot de Saksische Schweiz. Bezoek aan de kerk.
Middagmaal. Wandeling tot aan de boot. We varen voorbij Königstein, de Bastei richting
Bad Schandau. Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Zaterdag 01 juni
Tharandt – Meissen - Moritsburg
Na het ontbijt vertrek naar Meissen. Rondleiding in de porseleinfabriek + bezoek museum.
Naar centrum voor middagmaal. We stappen op de bus aan de Rossmark en rijden naar
Moritsburg en bezoeken het barokke waterkasteel Moritsburg met de prachtige vederkamer
en het koetsenhuis. Naast het kasteel het woonhuis Käthe Kollwitz waar zij in 1945 is
overleden. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Zondag 2 juni
Tharandt - Brugge
Na het ontbijt vertrekken wij richting Brugge. Middagmaal in een restaurant in Alsfeld.
Aankomst in Brugge rond 21.00 u.
In de prijs begrepen

reis zoals omschreven

**** luxe autocar + fooi chauffeur

6x ontbijt en 5x avondmaal

middagmaal 3x (op 1ste of 3de of 4de of 5de dag = nog te bepalen) + laatste dag

wijnen inbegrepen

inkomgelden bezoeken en gidsen

documentatiemap, aperitief met hapjes op bus onderweg

reis- en annulatieverzekering
Kostprijs p/pers
Inschrijven

bij Eric Creyf

€ 640,00

Opleg single

€ 40,00

tel. 050/31.93.01

Inschrijving tot 10 maart 2013 die enkel definitief is na storting van een voorschot van
€ 400,- p/pers tegen uiterlijk 17 maart 2013 en het saldo tegen ten laatste 10 april 2013 op rekening

IBAN BE94 9795 9459 1514 van Eric Creyf, 8000 Brugge met vermelding reis Dresden
Sofoco.

