
Kom med til den flotte og stilfulde 
saksiske by Dresden, hvor vi på den-
ne rejse både har tid til at suge til 
os af den smukke by, men også skal 
nyde en flot koncert med den østrig-
ske slagerstjerne Hansi Hinterseer, 
der altid er smilende og veloplagt til 
sine optrædener. 
Vi bor på de centralt beliggende 
***Ibis søskendehoteller på den hi-
storisk berømte handels- og prome-
nadegade Prager Strasse. Hotellerne 
er effektive og har ens indrettede 
værelser, med bad, toilet, tv m.m. 
Fra hotellet går man blot 10 mi-
nutter, og så er man ved den flotte 
og smukt genopførte Altstadt med 
Frauenkirche, Semperoperaen m.m. 
Vi spiser morgen- og aftensmad på 
hotellet.

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

2. dag: Dresden og Meissen. Koncert 
om aftenen  
Vi nyder den gode morgenbuffet på 
hotellet. Herefter står der en flot og in-
teressant byrundtur i Dresdens smuk-
ke, gamle bykerne på programmet. 
Byen, som er delt op i en gammel 
og en ny bydel, har for alvor været 
med til at præge delstaten Sachsens 
udvikling. Dresden har haft en hård 
tilværelse med ødelæggende krige 
og senest 2. Verdenskrig, hvor de al-
lieredes bomber næsten lagde byen i 
ruiner. På vores rundtur til fods ser vi 

bl.a. Zwinger med den berømte Kro-
nentor, Semperoperaen, hvor der af 
og til er mulighed for rundvisning og 
Frauenkirche, der er enestående gen-
opbygget og restaureret. 
Over middag kan man vælge, om 
man vil blive i Dresden og nyde stem-
ningen, atmosfæren og udsigten over 
Elben, eller om man vil med på en 
lille udflugt til porcelænsbyen Meis-
sen, der ligger blot 25 km væk, og som 
rummer produktion, udstillinger, mu-
seer m.m. Vi er hjemme sidst på efter-
middagen.
Vi spiser middag på hotellet og her-
efter kører vi til Kulturpalast Dresden, 
hvor Hansi Hinterseer og Tiroler Echo 
er klar til at give os en forrygende 
koncert og aften. Vi har gode billetter 
midt for scenen.

3. dag: Sachsisk Schweiz og sejltur på 
Elben 
Vi kører ud af Dresden langs Elben og 
har vores første stop ved Slottet Pill-
nitz, hvor der er mulighed for at be-
sigtige den meget smukke slotspark, 
inden vi kører op i Sachsisk Schweiz 
og til Bastei Klippen, hvorfra vi nyder 
frokost og udsigten over Elbdalen og 
sandstensklipperne. Herfra kører vi til 
Königstein, og der er herfra mulighed 
for at sejle med et af de flotte udflugts-
skibe på Elben tilbage til Dresden, el-
ler man kan køre med bussen tilbage 
til hotellet. Sejltur skal bestilles ved 
tilmelding.

4. dag: Dresden – Danmark 
Tidligt efter morgenmaden sætter vi 
igen kursen mod Danmark, og vi kø-
rer ad samme rute som på udrejsen.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst   Pris        Rute
Sø 25.03   On 28.03        3.395,-   C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i **** bus, 
hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, billet i kategori 1 til koncerten, 
udflugter (ex. entréer) samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tilkøb 
Enkeltværelse: 1050,-   
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
Sejltur på Elben: 150,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Hansi Hinterseer
i Dresden  

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter

•	 Flot	Hansi	koncert	i	Kulturpa-
last	Dresden	

•	 Udflugt	til	Sandstensklipper	i	
Sachsisk	Schweiz

•	 Hotel	på	legendariske	Prager	
Strasse

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


