Bo midt i

Dresdens
gamle bydel

PRAKTISK INFORMATION
AFREJSEDATO
27. november
6. december

PRIS
2.895,2.895.-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 500,Rabat til 3. person på 1 værelse 240,-

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Dresden
ü 3 x morgenmad
ü 1 x aftensmad (1. dag)
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

HOTEL:
Ibis Hotels Dresden Zentrum
Prager Strasse 5/9/13, D-01069 Dresden
Tlf. +49 351 4856 4856
www.ibis-dresden.de

SE MERE:
www.nilles.as/dresden-julemarked

JULEMARKEDER I DRESDEN – 4 DAGE
Oplev byens største julemarked, Striezelmarkt
Blandt Europas smukkeste byer er Dresden noget for sig – især ved juletid. Vi
bor på et godt hotel i hjertet af Dresdens Altstadt, hvis gamle torve og pladser i
julemånederne omdannes til en smuk pyntet juleby. Her finder vi også den berømte Drauenkirche og byens største julemarked, Striezelmarkt, hvor boderne lokker
med et stort udvalg af kunsthåndværk, glühwein og julespecialiteter – heriblandt
den berømte julekage, Christollen. Shop julegaverne i gaderne omkring hotellet,
og tag med på udflugt til porcelænsbyen Meissen.
1. DAG
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i
Neumünster og ankomst til Dresden først på
aftenen, hvor vi nyder aftensmaden på hotellet.
2. DAG: Byrundtur og julemarked i Dresden
Vi går en lille byrundtur gennem Altstadt, hvor
alle Dresdens berømte seværdigheder ligger i
gåafstand fra hinanden lige ned til Elben. Med
alle de smukke bygninger som kulisse er hele
Dresdens gamle bydel med torve og pladser
omdannet til en hel juleby. Her lokker boderne
med et stort udvalg af julegodter, mad, glühwein,
kunsthåndværk og mange andre gode sager.
Efter byrundturen er resten af dagen til fri
disposition. Den smukke by kan også opleves
fra flodsiden, hvorfra Dresdens berømte Altstadt
kommer bedst til sin ret. På den stemningsfulde
sejlads på Elben kan vi nyde en varm drik og en
skive af den traditionelle kage Christollen med
nødder, frugt og marcipan. Sejlturen koster
kr. 150,00 pr. person og skal bestilles ved
tilmelding.
3. DAG: Porcelænsbyen Meissen – Dresden
Efter morgenmad kører vi mod den billedskønne
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porcelæns-by, Meissen. Vi kommer bl.a. forbi
barokslottet Moritzburg, der var kurfyrstens
jagtslot og når Meissen, som ligger for foden af
den mægtige middelalderborg Albrechtsburg ved
Elben. Her bliver der mulighed for at spadsere
i de hyggelige krogede gader forbi byens torve
– et helt eventyrligt syn i al sin juleglans. Efter
frokost på egen hånd kører vi tilbage til Dresden,
hvor der på egen hånd bliver rig lejlighed til at
gå på juleindkøb i det store shoppingområde
omkring hotellet eller måske kigge på nogle af de
store kunstskatte i Dresden.
4. DAG
Hjemrejse med frokost i Neumünster.
OM HOTELLET
Ibis Hotels Dresden Zentrum er perfekt beliggende i hjertet af Dresden. Frauenkirche ligger
kun få minutters gang derfra, ligesom andre af
Dresdens attraktioner er lige i nærheden. Hotellet
råder over reception, restaurant, elevator og
snackbar. Alle værelser er med bad og toilet med
hårtørrer, aircondition, tv, telefon og gratis Wi-Fi.

