
SÅ skal vi til Dresden :-) 

Ved sidste års udlandstur til Mosel, foreslog Stig Kossmann at han gerne ville hjælpe med at 

arrangere 2019 udlandsturen og Dresden kunne være målet. 

Det siger vi i bestyrelsen ikke NEJ TAK til, og Stig er nu kommet op med flg. program: 

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

Fra Aarhus: 801 km. 

Fra København:  628 km. 

Foreløbigt program: 

Lørdag: 

Undervejs til Dresden, overnatning i nærheden af Berlin. (Hotel skal findes.)   

Søndag: 

Køreturen foregår ad ”små” veje til Dresden og vort hotel” Best Western Macrader Hotel 

Dresden”.     

Måske en lille rundfart i Dresden, hvis lysten og tiden tillader det. 

Mandag: 

Dresden Altstadt. (Frauenkirche,  Zwinger, Semperoper,  Dresden slot  m.m ). Altstadt er stort set 

genopbygget efter bombningen under 2.verdens krig. Vi vil forsøge at arrangere en guidet 

rundvisning i byen. 

Andre muligheder er et besøg på en VW fabrik, der ligger centralt i Dresden: På fabrikken 

produceres Golf GTE (elektrisk). 

En anden mulighed er ”Die Welt der DDR” museet (Inkl. den østtyske bilpark). 

Tirsdag: 

Vi kører til Sächsische Schweiz, der ligger ca. 40 km syd for Dresden. Fantastisk flot, anderledes og 

særpræget natur af sandstensklipper. 

Onsdag: 

Turen går til Spreewald - et lavtliggende landområde ca. 100 km. nord for Dresden. Området er 

gennemskåret af kanaler, hvilket gør området ufremkommeligt for køretøjer. I stedet skal vi på en 

sejltur i området i kaner. ” 

https://www.bestwestern.de/hotels/Dresden/BEST-WESTERN-Macrander-Hotel-Dresden
https://www.bestwestern.de/hotels/Dresden/BEST-WESTERN-Macrander-Hotel-Dresden


Torsdag: 

Sejltur på Elben ud til den blå bro fra 1893.  Broen undgik at bliver bombet under 2. verden krig.     

Fredag: 

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

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/ 

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 

Hotellet i Dresden: 

https://www.bestwestern.de/hotels/Dresden/BEST-WESTERN-Macrander-Hotel-Dresden 

Økonomi: 

På nuværende tidspunkt er alene prisen for hotellet i Dresden kendt: 

Pris pr. overnatning i dobbeltværelse (2 personer) : 

85 Euro - ca. 640kr. - 3.200kr. for 5 overnatninger 

Pris pr. overnatning i enkeltværelse (1 personer) : 

70 Euro - ca. 525kr. - 2.625kr. for 5 overnatninger 

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/
http://www.germany.travel/dk/fritid-og-afslapning/naturlandskaber/nationalparker/nationalpark-saechsische-schweiz.html
http://www.germany.travel/dk/fritid-og-afslapning/naturlandskaber/nationalparker/nationalpark-saechsische-schweiz.html
https://www.fdm-travel.dk/tyskland/spreewald-berlin-brandenburg-rejsetip
https://www.bestwestern.de/hotels/Dresden/BEST-WESTERN-Macrander-Hotel-Dresden


De anførte priser er inclusiv morgenmad; 

Da vi skal afregne senest 4 uger før afrejse er tilmeldingsfristen SENEST 1. juni - men PAS PÅ, der 

er rift om disse ture :-) 

Vi har forhåndsreserveret 14 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse, og som altid er det "først til 

mølle" princippet der gælder. 

Tilmelding til: 

Stig Kossmann: stig.kossmann@gmail.com 

Pia Schou: ps@morgan-club.dk 

Henrik Kusk: morganweb.dk@gmail.com 

Printervenlig version i .pdf format 

 

mailto:stig.kossmann@gmail.com?subject=Dresden
mailto:ps@morgan-club.dk?subject=Dresden
mailto:morganweb.dk@gmail.com?subject=Dresden
http://www.morgan-club.dk/Files/Billeder/Arrangementer%202019/Dresden/Forslag%20til%20tur%20til%20Dresden%20og%20omegn%20-%20program%20og%20beskrivelse%20261218_hk.pdf

