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Program for Mejdal - Halgård Motion  

Busrejse til Dresden 
16.-20. oktober 2015 

 
 
Kl. Fredag den 16. oktober 2015 
 
   
06.30 Busafgang fra Mejdal Hallen, Slåenvej 65, Mejdal, Holstebro 
 
17-19.00 Forventet ankomst Dresden, check-in på hotellet 
 

 
Af hensyn til chaufføren (og jer selvfølgelig) indlægges pauser undervejs. Der gøres bl.a. stop 
ved en grænsekiosk på udrejsen. 
 
 

Days Inn Dresden  
 Strehlener Str. 20, Südvorstadt, 01069 Dresden, Tyskland  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dette 3-stjernede hotel ligger i Dresdens bymidte, 3 km fra kongrescentret og 10 minutters gang fra 
Dresdens hovedbanegård. Der tilbydes morgenbuffet og gratis, trådløs internetadgang. 

Alle de moderne værelser på Days Inn Dresden har satellit-tv, skrivebord og moderne badeværelse. 

Gæsterne kan slappe af med en snack i Day Inns bar. 

www.daysinn.com/hotels/germany/dresden/days-inn-desden/hotel-overview?cid=local 
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Kl. Lørdag den 17. oktober 2015 
 
  Morgenmad på hotellet.  
 
09.00 Afgang fra hotellet for sightseeingtur i Dresden til fods og i bus med engelsktalende guide. 

Turen slutter kl. ca. 12.00 ved Kongrescentret for afhentning af startnumre. 
 
Retur til hotellet på egen hånd. 

 
 

Seværdigheder i Dresden 
 

Dresden er en tysk storby og hovedstad i 
delstaten Sachsen. Den ligger i Elbens 
floddal mellem Berlin og Prag. Byen har 
en mangeårig historie som residens for 
Sachsens kurfyrster og konger. I 
slutningen af 2. verdenskrig blev flere 
bydele ødelagt under et kontroversielt 
bombardement af de allierede styrker. 
Frauenkirche, byens vartegn, blev jævnet 
med jorden, men er som flere andre 
bygningsværker blevet genopført i original 
stil. Dresden har fået tilnavnet ”Elbflorenz”, 
Elbens Firenze, formentlig pga. den 
smukke bykerne og de sydlandske 
omgivelser med vindyrkning på Elbens 
skråninger. 

 

 

Frauenkirche 
Frauenkirche er navnet på en markant evangelisk-luthersk kirke i Dresden. Med forskellige navne og 
forskellige kirkebygninger har den en ca. 1000-årig historie. Kirken blev ødelagt under bombningen af 
Dresden den 13. februar 1945, men blev fra 1994 til 2005 genopbygget i sin originale stil - med gamle og 
nye sten. Kirken er bygget på Dresdens Neumarkt, hvor der også står en statue af Martin Luther. I1849 blev 
Frauenkirche centrum for det revolutionære maj-oprør. I flere dage var den omgivet af barrikader og 
gadekampe, før de tilbageblevne oprørere blev arresteret inde i selve kirken. 
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Kl. Søndag den 18. oktober 2015 
  
  Morgenmad på hotellet 
 
08.30 Busafgang til Maraton Start på Ostra-Allee/Devrientstrasse 
  (vælger man at gå, er afstanden ca. 2,5 km) 
 
09.00 Forventet ankomst til Start 
 
  Maraton-løb (eget arrangement). 
 
19.30 Busafgang til restaurant 
 
20.00 Fælles middag 
 
  Hjem på egen hånd 
 
 
Kl. Mandag den 19. oktober 2015 
 
 Morgenmad på hotellet 
 
 

Udflugt fra Dresden til Porcelænsbyen Meissen og vinslottet Wackerbarth 
  
09.30 Busafgang fra hotellet for en udflugt udenfor Dresden. Der køres i dansk bus med 

engelsktalende guide.  
 

Porcelænsbyen Meissen: 
På slottet Albrechtsburg højt over byen 
Meissen ved Elben blev den første 
porcelænsfabrik i Europa grundlagt i 
1710. I forsøget på at finde "de vises 
sten", ved hjælp af hvilken man skulle 
kunne forvandle uædle metaller som 
for eksempel bly og kviksølv til guld, 
opfandt alkymisten J.F. Böttger den 
europæiske pendant til det kinesiske 
porcelæn.  

 
Der bliver også tid til at kigge nærmere 
på den hyggelige by, Meissen.  
 

 
Besøg på vinslottet Wackerbarth, hvor man har 
specialiseret sig i hvidvine og sekt. Rundvisning og 
vinsmagning.  
 
Vi sejler på Elben retur til Dresden. 

Kl. 17.00Forventet ankomst til bådanløbsstedet ved 
Frauenkirche. Herfra er der ca. 2,5 km gang til 
hotellet. 
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19.30 Busafgang til restauranten (retur til hotellet på egen hånd)  

20.00 Fælles middag 

 
N.B. der tages forbehold for ændringer i programmet. 
 
 
 
 
Kl. Tirsdag den 20. oktober 2015 
 
                      Morgenmad på hotellet 
 
09.00             Busafgang fra hotellet og retur til Holstebro. Undervejs holdes de obligatoriske 
                      pauser under hensyn til chaufføren. 
 
 
 
 
 
 

Priser og betingelser: 
 
Pris per person i delt dobbelt- eller to-sengsværelse kr. 3.275,- 
Pris per person i enkeltværelse   kr. 4.095,- 
Pris per person i tre-sengsværelse  kr. 3.150,- 
 
Prisen inkluderer: 
Busrejse 
4 x morgenmad under opholdet i Dresden 
2 middage 
Guideservice 1½ dag 
Rundvisning på vinslottet Wackerbarth inkl. vinsmagning (3 forskellige vine) 
Sejltur på Elben 
 
Prisen inkluderer ikke: 
Entreer  
I øvrigt andet end det nævnte 
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