
Julemarkedet i Dresden må du ikke 
snyde dig selv for. Julemarkedet 
er ikke så meget anderledes end i 
mange andre, større tyske byer, men 
kulissen i den historiske by Dresden 
gør, at det er ekstraordinært smukt. 
Vi glæder os til, at du også skal op-
leve dette, og desuden krydrer vi op-
holdet med en mulighed for at be-
søge den nærliggende porcelænsby, 
Meissen.
Husk også, at Dresden er i eliten 
blandt de kulturelle tilbud, og såle-
des er der chance for at få billet til 
f.eks. en kirkekoncert i Frauenkirche 
eller en Operaforestilling i Semper-
operaen.
Vi bor på ***Ibis Hotel Dresden, der 
er beliggende centralt i Dresden på 
det historiske Prager Strasse. Her-
fra kan man spadsere i de smukke 
omgivelser til f.eks. Striezelmarkt 
og Altmarkt på blot 10 minutter. I 
hotellets restaurant nyder vi en god, 
velassorteret morgenbuffet og to-ret-
ters middag. Se billeder fra hotellet 
på vores hjemmeside.

Rejseplan
1. dag: Danmark - Dresden 
Via Padborg og Berlin til vores hotel 
i Dresden. Vi ankommer ved aftens-
tid, og efter middagen, kan vi slappe 
af med en spadseretur i den mondæ-
ne Prager Strasse.

2. dag: Dresden  
Vi står op til en god morgenbuffet 
på hotellet. Herefter står der en flot 
og interessant byrundtur på pro-
grammet. Vi nyder rundturen i byen 
med bussen og kommer sidst på 
formiddagen igen til den historiske, 

gamle bydel, hvor alt er festligt pyn-
tet op. Der bliver masser af tid på 
egen hånd til at gå mellem boderne, 
på museum eller fra en caféstol blot 
fornøje sig over alt det skønne leben, 
der foregår her. 
Du kan kl.15:30 køre med bussen til-
bage til hotellet, eller du kan spad-
sere den korte vej tilbage sammen 
med rejselederen.

3. dag: Meissen
Denne formiddag tilbyder vi en lille 
udflugt til den verdensberømte por-
celænsby, Meissen, der ligger blot 
25 km væk, og som rummer pro-
duktion, udstillinger, museer m.m. 
Du kan naturligvis også blot blive 
i Dresden og gå på nye opdagelser 
dér i stedet.
For de der har lyst, vil der denne af-
ten være mulighed for at komme til 
koncert med Kastelruther Spatzen i 
Kulturpalast Dresden kl. 20.00. Vi 
har et mindre antal billetter så dette 
skal bestilles sammen med rejsen.

4. dag: Dresden – Danmark 
Tidligt efter morgenmaden sætter 
vi igen kursen mod Danmark, og vi 
kører ad samme rute som på udrej-
sen.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse    Hjemkomst    Pris          Rute
*Ma 27.11 To 30.11           2.695,-    C/2
Ma 04.12   To 07.12           2.695,-    C/2
Ma 11.12   To 14.12           2.695,-    C/2

* På afgangen d. 27/11 er der mulighed for 
koncert med Kastelruther Spatzen d. 29/11. 
Se under tilkøb.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, 
hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 825,-  
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
Koncertbillet i kat. 3: 425,- (kun muligt på 
afg. 27.11) 
Forsikringer: Hør ved tilmelding.

Dresden Julemarked Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 Dresdens	smukke	julemarked	

•	 Mulighed	for	koncert	med	Ka-
stelruther	Spatzen	d.	29/11

•	 Udflugt	til	porcelænsbyen	
Meissen

•	 Vores	centrale	hotel

Mulighed for koncert med Kastelruther Spatzen  
d. 29/11

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


