
                                                                                                       

Rejser C-1 og C-2  - 2017/2018: 
    5-dages "all-inclusive" rejse 

l sø- og bjergområdet "Lausitzland"
    inkl. Spreewald, Meissen Porcelæn, Zi auer bjergene med Oybin bjergkirke, 

og Marienthal Kloster. Dansktalende rejseleder.
Og nyt i rejse C-2 er Dresden med „Frauenkirchen“, 

besøg på slaveborgen Raddusch og meget mere.

Meißen med domkirken og 
„Albrechtsburg“ „Marienthal Kloster“

„Kelchsteine“

„Congresshotel“

Bjergkirken i Oybin

Sejlturen i „Spreewald“

„Meissner Porzellan“ „Spreewald“

Du kan vælge imellem rejse C-1 med 4 overnatninger på Congresshotel i Hoyerswerda eller rejse C-2 med 1 overnatning på udrejsen på Hotel 
Van der Valk i Spreewald og 3 overnatninger på Congresshotel i Hoyerswerda.  Til a ensmaden og l de 3 frokoster på dagsudflugterne indgår 
1 stk. drikkevare og her l e ermiddagskaffe med kage. Congresshotel ligger lige ved siden af byens store indkøbscenter. Hotel Van der Valk 
ligger lidt udenfor Lübbenau / Spreewald. Dansktalende rejseleder der tager imod gruppen ved ankomsten. 

Alle udflugter foregår gennem områdets smukkeste landskaber. 

Rejse C-1 med 4 overnatninger i Hoyerswerda.

Ankomstdagen: 
Gruppen kan sæ es af direkte foran hotellets indgangsdør. Rejselederen tager imod gruppen. E er indkvartering og velkomstdrink serveres 
a ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare. E er a ensmaden kan indkøbscenteret besøges. 

1. udflugtsdag: 
E er morgenmadsbuffet´en kører gruppen l Meißen hvor første besøg er i den smukke pocelænsfabrik. Frokosten med 1 stk. drikkevare indta-
ges i ”Burgkeller” og her l kører gæsterne op med li . ”Burgkeller” ligger lige overfor borgen ”Albrechtsburg” og domkirken hvor sidstnævnte 
også besøges. Er vejret l det kan gæsterne sidde udenfor på ”Meißen´s Terrasse”. Bussen kan parkere nedenfor borgen ved li en.  E er frokost 
er der d for gæsterne l at gå rundt ved borgen eller besøge domkirken. Om e ermiddagen kører gruppen l askepotslo et "Moritzburg". Her 
starter en hygglige hestevognstur rundt om slotsøen. E ermiddagskaffen med kage severes  i "Bjørnehuset“. Hjemkomst l hotellet ca. kl. 17.30. 
A ensmad med 1 stk. drikkevare serveres fra kl. 19.  Der bliver d inden a ensmaden l besøg i indkøbscentret. (km. 156)

2. udflugtsdag tager vi l det smukke vandområde ”Spreewald” hvor deltagerne får en sejltur i ”Kaner” gennem kanalerne. 
Ved regnvejr overdækkes kanerne. E er sejlturen serveres frokost med 1 stk. drikkevare i ”Café Nussbaum”. E erfølgende bliver der d l at gå 
rundt og se de mange spændende boder og forretninger langs kanalerne. Inden hjemturen serveres e ermiddagskaffe med kage. A ensmad 
inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 19. (km. 148)

3. udflugtsdag starter kl. 8.45 hvor turen går gennem det smukke ”Lausitzland” som stadig beboes af de såkaldte sorbere,  der er e er-
kommere af slaviske indvandrer..
Vejskiltene er 2-sprogede dels på tysk og dels på sorbisk. Sorberne levede gennem mange år af fåreavl samt især af forarbejdelse af uld, indfarv-
ning og tøjproduk on. Gruppen kører først l byen Zi au hvor deltagerne s ger om i det gamle damplokomo vtog der kører l bjergbyen Oybin. 
Her serveres frokost med 1 stk. drikkevare og e erfølgende besøges den enestående bjergkirke med det skrå gulv. Fra bjergkirken kører gruppen 
et kort stykke l de meget mærkværdige ”Kelchsteine” der som store spyd rager højt op i skoven. Gruppen fortsæ er l det store smukke ”Mari-
enthal Kloster” hvor klosterets egne varer kan købes. E ermiddagskaffe med kage fra klosterets bageri serveres i klostercaféen. Hjemkomst l 
hotellet ca. kl. 17.30. A ensmad med 1 stk. drikkevare fra kl. 19. (km. 222)

Ydelser rejse C-1 med ”all-inclusive” program: 
4 x overnatning med halvpension, velkomstdrink, 3 x frokost, 3 x e ermiddagskaffe, 1 stk. valgfri drikkevare l både a ensmad og frokost 
samt 3 x dagsudflugter med dansktalende rejseleder i.h.t. ovenstående program. 

Oybin med det gamle tog

Slo et „Moritzburg“


