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Julemarkeder
Glühwein og brændte mandler
Dresden
4 dage
Afrejse
28.11

Hjemk.
01.12

Pris
2775,-

Rute
1-2-3

Tillæg for enevær. 3 nætter
2 x aftensmad på hotellet
Inkl. 1 genstand

405,355,-

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x aftensmad (ankomstdagen)
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. entréer
Valuta: Euro
Hotel ibis Dresden Bastei
Hotel ibis Dresden Königstein
Hotel ibis Dresden Liljenstein
Prager Str. 5-13, 01069 Dresden
Tlf.: 004935148562000
Hotellerne ligger i Dresdens gamle
bydel, tæt på alle seværdighederne.

Dresden er en af Tysklands smukkeste
byer og ved juletid er der ekstra meget
kønt at se på.Hele byen er festligt pyntet
og overalt på torve og pladser er der
hyggelige julemarkeder.
Dag 1. Via Gedser sejler vi til Rostock
og fortsætter, med en pause omkring
Berlin, inden vi sidst på eftermiddagen
ankommer til Dresden.
Dag 2. viser rejselederen rundt i byen.
Vi ser bl.a. Zwinger, Dresdens flotteste
barokbygning, Semperoperaen,

"Fyrstevejen" - det 101 m. lange porcelænsværk, den Brühlsche Terrasse og
Frauenkirken.
I den nye bydel, Neustadt, bliver der tid
til shopping i den imponerende Neustädter Markthalle og i de eksklusive forretninger i gågaden.
Dag 3. inviterer vi på en halvdags panoramatur langs Elben gennem den smukke naturpark, Sächsische Schweiz.
Dag 4. kører vi fra Dresden efter morgenmaden og mod færgen i Rostock.

Dresden, Stollen
Nyhed

4 dage
Afrejse
07.12

Hjemk.
10.12

Pris
3075,-

Rute
1-2-3

Tillæg for enevær. 3 nætter
2 x aftensmad på hotellet
Inkl. 1 genstand

405,355,-

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x aftensmad (ankomstdagen)
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. entréer
Valuta: Euro
Hotel ibis Dresden Bastei
Hotel ibis Dresden Königstein
Hotel ibis Dresden Liljenstein
Prager Str. 5-13, 01069 Dresden
Tlf.: 004935148562000
Hotellerne ligger i Dresdens gamle
bydel, tæt på alle seværdighederne.

Med ”Stollenfesten” fejrer Dresdens
bagere og konditorer sammen med
hundredetusinde gæster fra hele verden
den årlige ”Dresdner Christstollen”. I
over 21 år har det været et af højdepunkterne under julemarkedet i Dresden.
Lørdag før 2. søndag i advent hylder
man det elskede julebagværk med en
gigantisk Stollen. Der er sceneoptræden
og et farverigt optog med mere end 500
deltagere, som skaber en fantastisk
atmosfære, og trækker mange prominente gæster.

Den imponerende Stollen vejer 1,8 tons
og indeholder bl.a. 3.600 æg, 326 kander mælk og 1.000 kg. mel. På sin vej
gennem de historiske gader ledsages
kagen af Dresdner Stollenpiger, bagere,
konditorer, fanfarer og soldaterregimenter.
Kagen bliver skåret op i tusindvis af små
stykker. Kniven der bruges er 1,6 m.
lang og vejer 12 kilo. De udskårne stykker bliver solgt til publikum. Overskuddet
af salget går til en støtteforening til bevarelse af Stollen.
Resten af rejsen foregår som til Julemarked i Dresden, se ovenfor.

