
2005.....excursie naar Dresden en Solingen  
   

woensdag 24 augustus 2005  
De bus vertrekt om ongeveer 8.00 uur vanaf het station Bloemendaalzijde. We drinken koffie in 
sfeervol restaurant in de buurt van Didam. Dan rijden we via Dortmund voor de lunch in Kassel, in 
een gezellig restaurant. Bij het slotpark Wilhelmshöhe wordt de lunch gebruikt met aansluitend een 
bezoekje aan het watertheater, gebouwd in opdracht van landgraaf Karl. Deze cascade op de 
"Karlsberg" werd voltooid in 1718. De fonteinen spuiten alleen op woensdag en zaterdagmiddag. We 
hadden dus geluk. Daarna ging de tocht via Erfurt en Chemnitz naar Meissen, naar een 
driesterrenhotel voor het diner. Het hotel is vroeger een pianofabriek geweest en na de Wende 
omgebouwd tot gastenverblijf. De kamers bevallen uitstekend.  

  

                       

 

  

       

 

  

            stadsrondrit                                    deskundige uitleg                   cascade op de Karlsberg   

 

donderdag 25 augustus 2005 
We rijden naar het centrum van Dresden voor een stadsrondrit en enkele stops onder leiding 

van een Nederlands sprekende gids. Allereerst wordt een bezoek gebracht aan het "Zwinger". 

Dit complex met prachtige gebouwen en tuin werd in opdracht van August de Sterke in 1732 

gerealiseerd. Na de lunch gaan we met de gids een bezoek brengen aan de Semperoper en 

aansluitend een bezoek aan de Frauenkirche. Hierna gaan we op eigen gelegenheid de stad 

bekijken. In de namiddag rijden we naar ons hotel in Meissen, waar het diner wordt 

geserveerd. 

 

 

       

 

 

 

        

 

           Dresden stadsbeeld            Semperoper          Frauenkirche           op eigen gelegenheid stad bekijken 

vrijdag 26 augustus 2005 
Na het ontbijt verlaten we het hotel en rijden naar het Porzellanmuseum, waar we een 
demonstratie krijgen over het vervaardigen van het beroemde porselein. Na dit bezoek gaan we 
naar de stad Dresden voor bezoek brengen aan één van de musea. Er is vooral aandacht voor de 
speciale tentoonstelling van Van Eijck. De Saksische vorsten waren fanatieke kunstverzamelaars, 
van porselein tot schilderijen. Veel van deze schatten zijn te bezichtigen in de musea.  
   



  

 

 

 

 

 

 

 Porseleinmuseum in Dresden           Meissen porselein         historische kern van Solingen     Klingenmuseum  

 
zaterdag 27 augustus 2005 
We verlaten het hotel en rijden naar Bad Hersfeld waar we de lunch gebruiken. Aansluitend wordt 
een stadswandeling gemaakt o.l.v. een gids. We bewonderen het oude stadje met het raadhuis, de 
kerkruïne en de stadsheilige Sint Lüllus. Hierna rijden we naar Solingen waar we overnachten in een 
driesterrenhotel.  
We slapen op de 11e verdieping van het Turmhotel, met een geweldig uitzicht op de stad. Het diner 
wordt in het hotel geserveerd.  
 
zondag 28 augustus  
De leden van de Historische Vereniging in Solingen hebben een programma samengesteld. Ze 
begeleiden ons naar het Klingenmuseum, gevestigd in een oud klooster. Dit museum is 
gespecialiseerd in het tentoonstellen van allerlei soort snijwerktuigen plus wat kerkelijke kunst. In 
de namiddag rijden we naar Nederland, waar deze reis wordt afgesloten met een slotdiner in een 
sfeervol restaurant in Babberich.  

 


