
Dag 1  
Busopsamling Sct. Jørgens Park kl. 
06.15 og fra Skyttemarksvej kl. 06.30. 
Vi skal med færgen kl. 9.00 fra Gedser, 
og efter ankomst til Rostock kører vi 
sydpå og holder frokostpause for egen 
regning et passende sted. Endnu en 
pause holdes et godt stykke nede i 
Tyskland, hvor vi får en kop kaffe ved/i 
bussen. 
Ved 17-tiden ankommer vi til Hotel 
Best Western Plus i Bautzen og bliver 
indkvarteret.
Kl. 18.30 er der middag på hotellet.
 
Dag 2  
Efter morgenmaden tager vi på en 
guidet byrundtur til fods (1 ½ time), 
hvor vi får fortalt spændende historier 
om ”Det kriminelle Bautzen”.
Resten af eftermiddagen er på egen 
hånd samt frokost for egen regning. 
Fritiden kan benyttes til at gå en tur 
langs floden eller besøge det sorbiske 
museum, hvor man kan blive klogere 
på regionens kultur og historie.
Kl. 19.00 går vi fra hotellet til en 
restaurant i nærheden og spiser mid-
dag.

Dag 3   
Når vi har spist morgenmad kører vi til 
Bastei-klipperne i Sachsisk Schweiz.
Der er god tid til at se nærmere på de 
imponerende sandstensklipper og 
nyde den storslåede udsigt. Vi fortsæt-
ter til Bad Schandau,  hvor vi stiger på 
et smalsporstog og kører ca. 8 km ind 
i Nationalparken til stationen Lichten-
hainer Wasserfall, hvor vi på kroen får 
serveret Kalte Wildschinkenplatte.
Efter frokost kører vi retur til hotellet. 
Kl. 19.00 serveres middag på hotellet.

Dag 4  
Efter morgenbuffetten kører vi til 
Dresden og gør holdt ved Moltkes 
Pfund, et spændende ”mælkeri” fra 
1880, hvor alle vægge, lofter og diske 
er beklædte med porcelænsklinker. 
Her har vi mulighed for at købe bl.a. 
oste og vin. Derefter kører vi til Dres-
dens centrum, hvor vi går en tur og 
ser bl.a. Slottet Zwinger, Semper Ope-
ra samt Fürstenzug, et 102 m langt 
billede, som bl.a. viser de 35 markgre-
ver, hertuger og kurfyrster, som har 
regeret Sachsen fra 1123 til 1904.
Ved 13-tiden spiser vi en sandwich 

ved bussen, inden vi tager videre til 
vinsmagning på Schloss Wackerbarth.
Om eftermiddagen kører vi tilbage 
til hotellet, hvor vi spiser middag kl. 
19.00.

Dag 5  
Efter morgenmaden tjekker vi ud og 
kører kl. 8.30 mod Rostock med pas-
sende pauser undervejs, hvor vi spiser 
de medbragte sandwich fra hotellet.
Hvis tiden tillader det, besøger vi Calle 
i Rostock, inden vi kl. 18.00 afsejler 
mod Gedser.
Hjemkomst til Næstved ca. kl. 21.45.
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Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

5 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
19. - 23. maj 2022

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  4.890,00

Enkeltværelsestillæg   kr.     630,00

Depositum: Kr. 1.500 senest 16/2 2022 
Restbetaling: Senest 20/4 2022

• Bustransport i turistbus
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 1 x frokostsandwich dag 4 og dag 5
• 1 x frokost dag 3 
• 4 x middag
• Lokalguide i Bautzen
• Sporvogn
• Vinsmagning
• Dansk rejseleder
• Obligatoriske skatter og afgifter

Hotel Best Western Plus
Wendischer Graben 20
D-02625 Bautzen

4* hotel centralt beliggende i hjertet 
af Bautzen og omgivet af gamle byg-
ninger og charmerende stræder.
Hotellet byder på komfortable og 
rummelige værelser med TV, telefon 
og værdiskab.
Desuden restaurant, bar og elevator.

TYSKLAND - BAUTZEN

Turen går til Bautzen i det østlige Sachsen. Den hyggelige middelalder-
by ligger smukt ved floden Spree og er kendt for sine mange smukke 
kirker og tårne og sit velbevarede middelaldercentrum.
Vi skal på udflugt til Dresden med byrundtur samt til tops i Bastei klip-
perne, hvor vi skal se den flotte udsigt over Elben.
Turen byder endvidere på byrundtur i Bautzen, besøg på et slot med 
vinsmagning samt køre med smalsporstog.
På rejsen bor vi på Best Western Plus Hotel, der ligger i hjertet af Baut-
zen.


