Storhed og romantik kombineret med
livsglæde og kunst
FRA PRAG TIL DRESDEN

Cykeltur langs Elben
Den gyldne stad Prag er udgangspunkt for en
smuk cykeltur og en rejse gennem historien med
afslutning i Dresden. I følger floderne Elben og
Moldau, cykler gennem hyggelige, maleriske
landsbyer og kan bl.a. nyde panoramaudsigten
fra sandstensbjergene over Elben.

Middelsvær rute med
stigninger undervejs
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Prag er kendt som ”Den gyldne stad”, tag gerne en ekstra dag her –
der er mange spændende ting at opleve og kigge på.

Dag 1. Ankomst til Prag

Prag er en både smuk og interessant storby, som
emmer af liv og spændende oplevelser. Se jer
omkring.

Dag 2. Prag - Melnik

(ca. 54 km)

Cykelturen fører Jer langs med Moldau-floden til
Melnik, der er centrum for vinproduktion i Bøhmen.
Nyd den smukke udsigt over floderne Moldau og
Elbens sammenløb oppe fra stenborgen i Melnik.
Besøg borgen og St. Peter og Paul kirkerne.

Dag 3. Melnik - Terezin/Litomerice

(ca. 43 km)

I cykler langs med Elben og på gode og lidt mindre
gode strækninger kører I forbi slottet Roudnice og
når frem til dagens destination Terezin. Her ligger nazikoncentrationslejren Terezin, måske bedre
kendt som Theresienstadt, der blev brugt som fremvisningslejr for, hvor ”godt” fanger i koncentrationslejre blev behandlet. Idag er det er monument for de
grufulde tider under nationalsocialismen.

Dag 4. Terezin - Usti nad Labem

Dag 6. Bad Schandau - Dresden

(ca. 43 km)

Idag cykler I forbi sandstensbjergene ved Elben, og
langs med den saksiske vinrute kan I se kongelige
vingårde på vej til Dresden. Kig Jer omkring i denne
vidunderlige, gamle barokby, som Dresdens kurfyrster lod opføre som en sand verdensby. Efter mange års genopbygning og restaurering fremstår byen
igen med samme pragt som i fordums tid.

Information
Turkode:

Dag 7. Dresden

Afrejse eller forlængelse af opholdet i Dresden.

Varighed:

Bliv evt. lidt længere og oplev den afslappede saksiske livsstil og kig nærmere på byens verdensberømte attraktioner som f.eks. barokpaladset Der
Dresdner Zwinger, domkirken Frauenkirche eller det
fantastiske kunst-skattekammer Den Grønne Hvælving (Grünes Gewölbe).

Rejseperiode:

MUL-2
7 dage / 6 nætter
1/4 – 31/10 2015

Startdage:

Hver dag

Min. antal deltagere:

2 personer

SAMLET LÆNGDE:

ca. 215 km

(ca. 26 km)

Dagens første mål er Litomerice (Leitmeritz), der
er kendt for smuk arkitektur og Stephanskatedralen. Inden I når frem til Usti nad Labem (Aussig)
har I måske undervejs besøgt borgruinen Strekov/
Schreckenstein på højre flodbred og nydt den flotte
udsigt fra terrassen eller restauranten.

Dag 5.
Usti nad Labem - Bad Schandau
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Tip !
Hvis I kommer med bil, anbefaler vi at
parkere i Dresden.
Tag togt til Prag (ca. € 40,- pr. person) eller bestil transfer med minibus,
hvis I medbringer egne cykler.

(ca. 50 km)

I cykler forbi slottet Gross Priesen, hvor sjældne
træer og buske er plantet. Efter at have krydset
grænsen til Tyskland får I de smukkeste panoramaudsigter over Elb-dalen, hvorefter I fortsætter til
Bad Schandau, som er målet for dagens cykeltur.

Dresden by night
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Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk
S M U K CY K E LT U R L A N G S M E D F L O D E R N E E L B E N O G M O L D A U

Inkluderet i rejsens pris:
 6 nætter på hotel i dobbeltværelse med bad og toilet
 6 x morgenmad (mulighed for halvpension)
 Bagagetransport mellem hotellerne
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Service hotline
 Informationer om attraktioner undervejs


Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Prag og Dresden
 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil (ca. 8 € pr.
døgn)
 Cykelleje
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Lokale overnatningsskatter som betales direkte til
hotellet
 Ekstra bagagetransporttillæg ved en person, som rejser
alene

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til
at følge ruteforslagene i større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2015:
Denne tur kan starte hvilken som helst dag I ønsker
det fra 1. april til 31. oktober 2015.

Overnatning og Transfer
Overnatningerne på turen vil i kategori A foregå på komfortable 3*-4* hoteller med eget bad og toilet og god beliggenhed,
og i kategori B vil de foregå på hyggelige små 2*-3* hoteller og pensionater. Tillægsnætter i Prag vil dog foregå på samme
hotel i begge kategorier.
Ønskes transfer fra Dresden til Prag før eller efter turen, er dette også en mulighed. Det koster 280 € pr. vogn på distancen,
hvilket kan deles af op til fire personer.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 gear og
fodbremse eller 21 gear og håndbremse, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i
forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.
Cykelvejene er generelt af en højere standard i Tyskland
end i Tjekkiet. Det er ikke lovpligtig at køre med cykelhjelm
i hverken Tyskland
eller Tjekkiet, men
af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe deres egen hjelm og køre forsigtigt.
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Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Der går fly til Prag fra Danmark flere gange om dagen
med en direkte flyvetid på knapt 2 timer.
Til gengæld går der sjældent direkte fly mod Danmark fra
Dresden, og det kan anbefales at benytte sig af
muligheden for transfer tilbage til Prag og flyve hjem
derfra.
Med tog:
Det er muligt at tage til fra Danmark til Prag med tog.
Vælg et nattog på knapt 15 timer, eller tag et dagstog på
knapt 12 timer med et skift i Berlin.
På vej tilbage fra Dresden kan turen til den danske
grænse gøres på knapt 8 timer med 2 skift undervejs.
I egen bil:
Afstand fra Padborg til Prag: Ca. 800 km.
Afstand fra Dresden til Padborg: Ca. 630 km.

Generel information
 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje
 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og
gøre det muligt ikke at fare vild på ruten.

Priser:
Kategori A
3*-4* hoteller

Kategori B
2*-3* hoteller

Pris pr. person i dobbeltværelse

DKK

4.865

4.475

Pris pr. person i enkeltværelse

DKK

6.115

5.575

Halvpension

DKK

1.050

850

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

660

Leje af el-cykel

DKK

1.200

Transfer fra Dresden til Prag
(kan deles af op til fire personer)

€

280 - Bestilles på forhånd men betales lokalt.

Tillægsnat i Dresden pr. person i
dobbeltværelse

DKK

500

475

Tillægsnat i Dresden pr. person i
enkeltværelse

DKK

700

675

Tillægsnat i Prag pr. person i
dobbeltværelse

DKK

450

Tillægsnat i Prag pr. person i
enkeltværelse

DKK

660

Rabatter:




Grupperabat 5% ved mindst 8 personer.
Børn i alderen 0-4 år er gratis på værelse med to betalende voksne
Børn i alderen 5-11 år får 20% rabat på værelse med to betalende voksne

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

