
 

 

Morgan Club Denmark. 

Udenlandstur til Dresden og omegn fra den 6. til den 12. juli 2019. 

Fra Aarhus: 801 km. 

Fra København:  628 km. 

Program: 

Lørdag: 

Undervejs til Dresden. 325 km fra den danske grænse er der reserveret værelse på Hotel Stadt Wittstock, 

Röbeler Strasse 21, 169090 Wittstock. (Der er reserevet værelser til alle.  Venligst giv besked, hvis der ikke 

ønskes overnatning a.h.t. værelsesafbestilling). 

Søndag: 

Turen på 300 km fra Wittstock til Dresden bliver ad motorvej nord om Berlin til vort hotel” Wyndham 

Garden Dresden, Wilhelm-Franke Strasse 90, 01219 Dresden.  Måske en lille rundfart i Dresden, hvis lysten, 

energien og tiden tillader det. 

Mandag: 

Kl. 10.30 en 2 timers guided rundvisning (engelsk talende guide) i Dresden Altstadt.  (Frauenkirche,  

Zwinger, Semperoper,  Dresden slot  m.m ).  Altstadt er stort set genopbygget efter bombningen i 

slutningen af 2.verdens krig. Ca. pris pr. person for rundvisningen er 45-50 kr. pr. person. 

Om eftermiddagen besøger vi ”Gläsernen Manufaktur” centralt i Dresden. En Volkswagen fabrik, der 

producerer i omegnen af 35.000 e-golf om året. Der er arrangeret guided rundvisning i 

produktionsområdet. Rundvisningen tager knapt 1 time.    

Der er ligeledes mulighed for at få et indblik i fremtidens el-bil.  Idet der er en udstilling uden for 

produktionsområdet. Meget spændende og meget flot.  

Tirsdag: 

Ved 10 tiden kører vi ca. 35 km. til det Sächsische Schweiz, der ligger syd for Dresden. Fantastisk flot, 

anderledes og særpræget natur af sandstensklipper gennemskåret af Elben.  

Onsdag: 



Ved ca. 9.30 tiden starter vi Morgan’ og så går turen til Spreewald - et lavtliggende vandområde ca. 100 km. 

nord for Dresden. Området er gennemskåret af kanaler, hvilket gør området ufremkommeligt for køretøjer. 

Vi skal på en 2 timers sejltur ind i området i kaner. Undervejs holder vi pause og får en kop kaffe eller let 

frokost. Vi har fået kontakt til en kaneudlejer, som også vil være behjælpelig med parkeringspladser til 

bilerne. 

Torsdag: 

Ved 10-tiden tager vi en sejltur på Elben ud til den blå bro fra 1893.  Broen undgik at bliver bombet under 2. 

verden krig.     

Er der tid og interesse herfor, er der også mulighed for at se ”Die Welt der DDR” museet (Inkl. den østtyske 

bilpark). 

Fredag: 

Hotellet og Dresden forlades og turen går nordpå og hjem igen.  

Økonomi: 

Hotel Stadt Wittstock:  75/65 Euro inkl. morgenmad Dobbelt/enkelt værelse pr. dag 

Hotel Wyndham Garden:  550/450 kr. inkl. morgenmad Dobbelt/enkelt værelse pr. dag 

Parkering enten ved hotellet eller i garage (10 Euro). 

(Vi har fundet et bedre beliggende hotel og lidt billigere end først annonceret). 

Guidede rundvisning i Dresden:  Ca. 45-50 kr. pr. person 

Rundvisning ”Gläsernen Manufaktur), Folkevognsfabrik: Ca. 50 kr. pr. person 

Kanefart i Spreewald Ca. 12 Euro pr. person. 

Sejltur på Elben: Ca.  15 Euro. Pr. person 

Links: 

Dresden: 

http://www.berlin-guide.dk/index.php/se-i-berlin/sevaerdigheder-i-berlin-2/andre-byer/722-auto-generer-

fra-titel?showall=&start=5 

Sejltur på Elben, den blå bro: 

http://historiskerejser.dk/blaues-wunder-loschwitzbrucke/ 

Sejlads på Elben: (tryk på billedet, så kommer der et billedgalleri frem.) 

https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/dresden-sejltur-paa-elben-til-schloss-pillnitz-t57948/ 

http://www.berlin-guide.dk/index.php/se-i-berlin/sevaerdigheder-i-berlin-2/andre-byer/722-auto-generer-fra-titel?showall=&start=5
http://www.berlin-guide.dk/index.php/se-i-berlin/sevaerdigheder-i-berlin-2/andre-byer/722-auto-generer-fra-titel?showall=&start=5
http://historiskerejser.dk/blaues-wunder-loschwitzbrucke/
https://www.getyourguide.dk/dresden-l20/dresden-sejltur-paa-elben-til-schloss-pillnitz-t57948/


Sächsische Schweiz:  (Se Foto Kavalkaden) 

http://www.germany.travel/dk/fritid-og-afslapning/naturlandskaber/nationalparker/nationalpark-

saechsische-schweiz.html 

Spreewald: 

https://www.fdm-travel.dk/tyskland/spreewald-berlin-brandenburg-rejsetip 
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