
Dato Tidspunkt Aktivitet Information

Torsdag 24. november

Kl. 08.30
Kl. 11.15
Kl. 13.15
Kl. 18.30

Busafgang fra København.
Færgeoverfart Gedser-Rostock.
Ankomst Rostock og bus kørsel videre mod Leipzig.
Forventet ankomst til Victoria Residenz Hotel og check-in. 
Velkomst middag på hotellet.

Fredag 25. november

Eftermiddag

Morgenmad på hotellet og check-ud.

Bus kørsel fra hotellet til Messe Leipzig. Bagagen medbringes på bussen.
Besøg på Denkmal Messen i eget regi.

Bus kørsel fra Leipzig til Dresden (155km).

Ankomst til Dresden og check-in på Bilderberg Bellevue Hotel.
Aften i eget regi.

Lørdag 26. november

Aften:

Morgenmad på hotellet og dagen i eget regi.
Besøg evt. det historiske julemarked Striezelmarkt, som åbner denne weekend.

Afskedsmiddag på lokal restaurant i Dresden.

Søndag 27. november

Kl. 09.00
Kl. 15.45
Kl. 17.45
Kl. 19.30

Morgenmad på hotellet og check-ud.
Busafgang fra Dresden.
Færgeoverfart Rostock-Gedser.
Ankomst Gedser og bus kørsel mod København.
Ankomst til København.



LEIPZIG
Leipzig har ca. 560.000 indbyggere og var i 
middelalderen et af de vigtigste europæiske kultur-
og uddannelsescentre. Leipzig Universitet blev 
indviet i 1409.

Siden den tyske genforening har Leipzig ændret sig 
markant. Mange af de historiske bygninger er 
restaureret og byen har i dag en interessant 
blanding af historiske og moderne bygninger. Det 
historiske gamle rådhus er i dag bymuseum og 
byens centrum har mange restauranter, barer og 
pubber.



Victoria Residenz Hotel er et dejligt klassisk førsteklasses hotel, 
beliggende i centrum af Leipzig. 

Bygningen er klassisk Art Nouveau og hotellet er indrettet i en 
indbydende stil med moderne funktionelle værelser og hyggelig 
bar og restaurant.

Hotellet ligger centralt i Leipzig i gåafstand fra restauranter, 
shopping og seværdigheder.

VICTORIA RESIDENZ HOTEL LEIPZIG - 4*



DRESDEN

Dresden ligger ved floden Elben, er hovedstaden i 
delstaten Sachsen og har i dag ca. 560.000 indbyggere. 
Dresden blev ofte kaldt “Firenze ved Elben” grundet 
arkitekturen og dens store kunstsamlinger.
Under 2. verdenskrig blev en stor del af byens historiske 
centrum totalt ødelagt, men efter den tyske genforening 
er det historiske centrum restaureret.
Dresden er desuden kendt for sit historiske julemarked 
Striezelmarkt, som blev grundlagt i 1434.
Julemarkedet åbner den 25. november og kan 
anbefales at besøge i løbet af opholdet.



Hotel Bilderberg Bellevue er et godt 4. klasses hotel, beliggende i 
centrum af Dresden ved bredden af floden Elbe.

Historiske seværdigheder som Frauenkirche, Semper Opera og 
den gamle bydel ligger i kort gåafstand fra hotellet.

Hotellet har fine og funktionelle værelser med alle moderne 
faciliteter samt hyggelig restaurant, bar og Bier Stube.

Hotellet ligger ca. 1.1km gang fra det store julemarked 
Striezelmarkt, som åbner 25. november 2022.

BILDERBERG BELLEVUE HOTEL DRESDEN - 4*



PRIS HISTORISKE HUSE, LEIPZIG OG DRESDEN NOVEMBER2022

PRIS

Priser per person:

Tilmelding og 
betaling:

Pris per person i delt dobbeltværelse 
Tillæg per person i enkeltværelse 

Priserne inkluderer:
24.-27.11 Buskørsel iht. program med 50-personers deluxe bus med toilet, færgeoverfart og alle afgifter samt chaufførs kost og logi
Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifond.
Ophold 1 nat på Victoria Residenz Hotel med morgenmad
Ophold 2 nætter på Bilderberg Bellevue Hotel Dresden
24.11 Velkomst middag med drikkevarer i Leipzig
26.11 Afskedsmiddag med drikkevarer i Dresden

Priserne inkluderer ikke:
Entre til Denkmal Messen i Leipzig

Sygdomsafbestillingsforsikring – koster 6% af rejsens pris og skal bestilles ved tilmelding af rejsen. Forsikringen dækker ved akut opstået og lægedokumenteret 
sygdom hos den rejsende eller dennes nærmeste familie.
Rejseforsikring. Vi henviser til www.gouda.dk for at vurdere de forskellige forsikringsmuligheder i forhold til enkeltforsikring og årsforsikring.
Forplejning udover ovennævnte.

Bindende tilmelding foretages elektronisk senest 5. september 2022.
Faktura på rejsens pris fremsendes til betaling 20. september.

Rejsearrangør og rejseleder for Historiske Huse: Bente Ahlefeldt tlf. 2246 6907

Teknisk rejsearrangør: Nyhavn Rejser, Birgitte Christensen tlf. 3318 8452

DKK  6.875
DKK  8.975

http://www.gouda.dk/

