Dresden – Lutherstadt-Witenberg
Maandag 8 juni tot zondag 14 juni 2020
We brengen een uitgebreid bezoek aan Dresden en omgeving, gevolgd door een tweedaags bezoek
aan de zusterstad van Beveren in Duitsland : nl. de stad Lutherstadt-Witenberg, waar we de
feestelijkheden bijwonen op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni met (voor de liefebberss
deelname aan de stoet.
In Dresden verblijven we 4 nachten in het prachtge hotel Westn Bellevue. Dit hotel (4 sterren) ligt
aan de Elbe, met zicht op de Altstadt Dresden. De ligging is buitengewoon gunstg (over de oude
brug, nu alleen voor voetgangers), staat men na 500 meter aan de Hofirche, het Koninklijke slot, de
Frauenkirche, de Semperoper en alle voorname musea.
Voor diegenen die vroeger Dresden reeds
bezochten, zal het huidige Dresden een openbaring
zijn. Het koninklijke slot (vroeger volledig vernield)
bouwt men terug op en de ene prachtge zaal na de
andere wordt geopend.
De laatste jaren werden opengesteld: de
wapenkamer, de Turkse kamer met zijn prachtge
tenten, met wapens bezet met juwelen en de zeer
recent gereconstrueerde Koninklijke vertrekken, enz
Blijven natuurlijk de schiterende musea zoals het Grüne Gewölbe met zijn ongelofelijke
kunstschaten, het Historische Gewölbe waaruit recent een aantal collectes juwelen werden
gestolen, de Semperoper, het museum van Schone Kunsten, met werken van Van Eyck, Rubens,
Rafaël, enz …
In Lutherstadt-Witenberg verblijven we niet in het centrum, maar in de onmiddellijke omgeving,
in het goede 4-sterrenhotel Heidehotel Lubast.
In Witenberg wordt dan een reusachtge middeleeuwse markt gehouden met als hoogtepunt de
stoet op zaterdag 13 juni met het echtpaar Luther en met eventuele deelnemers van onze groep in
16e eeuwse kledij. Voor de eventuele liefebbers wordt door ons voor de nodige kledij gezorgd.
PLANNING:
Maandag 8 juni 2020
Vertrek naar Dresden.
Avondmaal in het hotel
Westn Bellevue.
Korte wandeling langs de Elbe.
Dinsdag 9 juni 2020
Bezoek aan het historische Grüne
Gewölbe gevolgd door stadswandeling.
In de namiddag busuitstap naar de
Saksische Schweiz met bezoek aan de Bastei en het stadje Pirna en het kasteel Pillnitz.

Woensdag 10 juni 2020
Voor de volgende twee dagen hebben we een museumkaart die grats toegang geef tot 16 musea.
We bezoeken samen het Koninklijk Paleis en geven u daarna de
mogelijkheid om met uw museumkaart andere musea (bv. in de
Zwinger) te bezoeken.
Uitgebreide informate wordt u bezorgd.
Namiddag
Bezoek aan Meissen en Porseleinfabriek.
Bezoek aan Moritzburg.
Donderdag 11 juni 2020
Bezoek aan Semperoper en Museum Schone
Kunsten. Namiddag vrij (museumkaart
is nog geldig).

Vrijdag 12 juni 2020

Vertrek naar Lutherstadt-Witenberg.

Namiddag bezoek aan
feestmarkt.
Zaterdag 13 juni 2020
Voormiddag stadswandeling.
Namiddag :
bijwonen of deelnemen aan
de stoet.
Zondag 14 juni 2020
Huiswaarts

De kostprijs wordt geraamd op 1085.00 EUR per persoon.
Inbegrepen:

-busvervoer naar Dresden en Lutherstadt-Witenberg en alle uitstappen
-alle inkomgelden van musea en tentoonstellingen
Dit alles op basis van een tweepersoonskamer.

De opleg voor een éénpersoonskamer bedraagt echter zo maar eventjes 275.00 EUR.
Inschrijven kan door stortng van 100 € per persoon op rekening BE14 4153 0021 2183
onder vermelding van de referte : ‘Duitsland’.
Grats annulering tot 1 mei 2020.

