
DRESDEN 
Woensdag 2 tot en met zondag 6 augustus  

Dresden, met als bijnaam ‘Florence an der Elbe’, is zeker een bezoekje waard. Deze prachtige stad die 
ooit als één van de mooiste Europese steden werd genoemd, heeft zware schade geleden tijdens de 
bombardementen in de nacht van 13 op 14 februari 1945. De barokke bouwwerken die Dresden zo 
uniek maakten, waren grotendeels verwoest. Maar Dresden is herrezen uit haar as. De heropbouw 
kwam grotendeels tot stand door milde giften. Wie nu Dresden bezoekt, kan genieten van prachtige 
barokke gebouwen, van kunst & cultuur en de gastvrijheid die je een huislijk gevoel geeft.  

 

 

 

 

Woensdag 2 augustus 
Via de Duitse autosnelwegen en de noodzakelijke stops, komen we in de vooravond aan in onze 
verblijfplaats voor de komende dagen. We logeren in het Maritim Hotel Dresden***, gelegen aan de 
oever van de Elbe en op wandelafstand van het historische centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 augustus 
’s Morgens, na ons uitgebreid ontbijt, maken we een rondrit in Dresden met de autocar. Zo 
ontdekken we de mooiste stadsdelen van Dresden met o.a. de barokke Neustadt en Altstadt. Na de 
rondrit zet de autocar ons af aan de ‘Zwinger’. Onder leiding van onze gids wandelen we via de 
‘Zwinger’, de ‘Semper opera’, de ‘Hofkirche’, de ‘Fürstenzug’ en de ‘Brühlsche Terasse’ tot aan het 
‘Albertinum’. Vrij middagmaal. In de namiddag staat er een bezoek aan de beroemde ‘Frauenkirche’ 
op het programma. We wandelen via de Neumarkt naar de Altmarkt. Voor de dames die willen 
shoppen is dit de ideale plaats.  

 



Vrijdag 4 augustus 
Vanuit ons hotel rijden we eerst naar de ‘Pfunds Molkerei’, de mooiste zuivelwinkel ter wereld die is 
ingericht met fantasierijke majolicategels. De handgeschilderde voorstellingen op de wanden, vloer 
en toonbank komen uit de kunstafdeling van Dresdens fabriek ‘Villeroy & Boch’. Een ‘must’ om te 
zien! Na ons bezoek aan de indrukwekkende ‘Molkerei’ gaat het richting Altstadt in Dresden. We 
wandelen over de ‘Augustusbrücke’ naar de Neustadt tot bij ‘der Goldener Reiter’. Langs de mooie 
Elbe-promenade komen we aan de Albertplatz. Vrij middagmaal. 
Kort na de middag maken we een mooie boottocht op de Elbe vanuit Dresden naar Pillnitz. We 
meren aan bij het barokke paleis dat gebouwd werd aan de oevers van de Elbe. In de prachtige 
tuinen die gebouwd zijn in Engelse en Chinese stijl, staan nog twee paleizen, die beiden dienstdeden 
als zomerresidentie van de Saksische keurvorsten. Een blikvanger in de tuinen is de ‘Pillnitzer 
Kamelie’. Deze boom is de oudste Japanse Kamelie in Europa en is maar liefst 230 jaar oud.  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 augustus 
We krijgen een vrije voormiddag. Facultatief is er een bezoek voorzien aan ‘Das neues Grünes 
Gewölbe’, één van de belangrijkste schatkamermusea ter wereld. Oogverblindende juwelen en 
kunstwerken zijn er te bezichtigen (€ 12,50 pp). Vrij middagmaal. 
In de namiddag bezoeken we het barokke waterslot ‘Moritzburg’. Het kasteel is gebouwd in de 16de 
eeuw als jachtslot voor de toenmalige hertog. Tijdens de 18de eeuw heeft keurvorst August der 
Starke het slot laten ombouwen tot een prachtig waterslot met barokke inslag. De verschillende 
taferelen van het kasteel zijn gedecoreerd met prachtige jachttaferelen. Moritzburg is ook gekend als 
de woonplaats van Käthe Kollwitz die er haar laatste levensjaren verbleef.  

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 6 augustus 
Vandaag rijden we huiswaarts met mooie herinneringen aan een stad die ons zoveel mooie en 
onvergetelijke momenten heeft gegeven.  

 

 

 

 

 

Prijs: € 849,- pp 
Inbegrepen: verblijf in Maritim Hotel Dresden op basis van half pension, boot en toegang naar  

Pillnitz, toegang Moritzburg met HistoPad.  

Toeslagen:  

• Single kamer: € 325 (op aanvraag)  
• Annulatie- en bijstandsverzekering: € 32  

 

 


