
7 dagen / 6 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

25 juli 22  € 885 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 155 

Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, St-Niklaas, Boechout, Lummen 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Leipzig
We rijden naar Leipzig voor overnachting in het ****H4 Hotel Leipzig.

Dag 2 • Leipzig - Praag
We rijden naar Praag. We brengen een bezoek aan de oude stad en maken een boottocht op de rivier de Moldau met diner. We overnachten 
in het ****hotel Duo.

Dag 3 • Praag - Roudnice - Ústí nad Labem (fietstocht ± 40 km)   
Onze eerste etappe start ongeveer 30 km ten noorden van Praag. We rijden langs de Moldau naar Mělník, met een prachtig uitzicht op 
de samenvloeiing van de Moldau en de Elbe. We volgen de Elbe verder naar Roudnice. De autocar brengt ons naar Ústí nad Labem voor 
overnachting in het ****hotel Clarion Congress.

Dag 4* • Roudnice - Litomerice (fietstocht ± 50 km)   
Vanuit Roudnice rijden we door pittoreske dorpjes naar Terezín. Na een korte etappe bereiken we vervolgens Litomerice voor de lunchpauze. 
Dan gaat het op de rechteroever van de Elbe door de vulkanische berglandschappen van het Boheemse laaggebergte terug naar het hotel.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 5 • Děčín - Bad Schandau - Hrensko (fietstocht ± 60 km)   
Vandaag genieten we van het imposante landschap van het Elbezandsteengebergte. Via een mooi fietspad langs bizarre zandsteenformaties 
fietsen we naar Bad Schandau. Na het middagmaal fietsen we langs de rechtse oever van de Elbe terug naar de Bohemen.

Dag 6 • Königstein - Pirna - Dresden (fietstocht ± 40 km)   
We beginnen onze rit in Königstein met zijn gelijknamige vesting. We fietsen naar Pirna, waar we een verfrissende pauze houden. Vervolgens 
verder langs het beroemde kasteel van Pillnitz naar Dresden. We genieten van vrije tijd in deze mooie stad, voor de autocar ons terug brengt 
naar het hotel.

Dag 7 • Ústí nad Labem - België
We rijden terug naar België.

HOTEL CLARION CONGRESS**** 
Ligging: centraal gelegen in Ústí nad Labem
Uitrusting: modern hotel met restaurant en bar, comfortabel ingerichte 
kamers met bad of douche, toilet, telefoon en tv, gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu of buffet

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 7e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België

VREEMDE MUNT
• Tsjechische kroon (ter plaatse te wisselen)

85

FIETSEN AAN DE ELBE, VAN 
PRAAG NAAR DRESDEN
Duitsland - Tsjechië

EIGEN
FIETS


