Toeren door
Thüringen & Saksen
autovakantie

11 dagen v.a.

919,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
eigen vervoer
sfeervolle middenklassehotels
10x ontbijt
rit met Belvedere-express Weimar
avondtour met nachtwacht Leipzig
fietstour met gids in Dresden
wandel- en fietsmogelijkheden
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Weimar, Leipzig en Dresden
Erfurt, Eisenach en Arnstadt
het Thüringer Wald
de Bastei in Sächsische Schweiz
Kyffhäuserdenkmal
Bad Frankenhaus
Sächsische Weinstrasse en Meißen
Festung Königstein en Pirna
Gedenkstätte Point Alpha

Ontdek het groene cultuurrijke hart van Duitsland
Fraaie kunststeden, charmante middeleeuwse stadjes en romantisch kastelen
balancerend op bergtoppen omgeven door het indrukwekkende natuurschoon
van het Thüringer Wald en de Sächsische Schweiz: Thüringen en Saksen
hebben u heel veel te bieden. Decennia lagen deze twee Duitse deelstaten
verborgen achter het IJzeren Gordijn, maar sinds de eenwording is dit deel van
Duitsland ontwaakt uit een sprookjesslaap.
De historische binnensteden van Leipzig, en Dresden zijn in ere hersteld en
stralen weer. Nodigen uit om te voet te verkennen. Dwalend door de kleine
middeleeuwse steegjes van Erfurt en langs de parken en paleizen van het
elegante Weimar komt het rijke verleden tot leven. Ook de recente historie, van
de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de DDR-tijd, hebben een plekje
in deze afwisselende autovakantie. Zo zal uw bezoek aan het Stasi-museum in
Leipzig ongetwijfeld indruk op u maken.
Deze heerlijke steden en stadjes liggen verborgen in een van de mooiste landschappen van Duitsland: het Thüringer Wald. De bergen en heuvels bezaaid
met donkere bossen, vennetjes, bergweiden en kabbelende beekjes zijn een
paradijs voor wandelaars. Ook in het karakteristieke romantische landschap
van de Sächische Schweiz kunt u de wandelschoenen aantrekken. Hier geniet
u van ruige rotspartijen, grote bossen en imponerende vergezichten. Kortom,
ontdek tijdens deze heerlijk autovakantie de mooiste cultuur en verrassend
natuurschoon in het voormalige Oost-Duitsland zien. Geniet van ein wunderschöner Urlaub!

Exclusief
• vervoer • entreegelden • eventuele
lokale gidsen • overige maaltijden •
parkeerkosten • fooien • kofferservice

Extra opties
• huurauto vanuit Nederland • upgrade uitstekend middenklassehotel
• vluchten en huurauto op locatie

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11

Via Gedenkstätte Point Alpha aan de oude DDR-grens naar Eisenach
Eisenach en via Dornheim naar het Thüringer Wald
Hele dag in Weimar: stadsrondrit met historische Belvedere-Express
Wandelen in het Thüringer Wald
Erfurt en Arnstadt
Via Naturpark Kyffhäuser met Bad Frankenhaus naar Leipzig
Hele dag Leipzig
Via Meißen en de Sächsische Weinstrasse naar Dresden
Hele dag Dresden, de hoofdstad van de Saksen
De Sächsische Schweiz met de Bastei, Festung Köningstein en Pirna
Dresden – Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

