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Ede, 14 november 2018
Betreft: Voorstel marathonreis Dresden

Dresden is dé plaats voor cultuurliefhebbers! Fascinerende gebouwen, bijzondere kunstcollecties en een prachtige
natuurlijke schoonheid. Hoogtepunten van de stad zijn de indrukwekkende Frauenkirche, de Semperoper en het
Zwinger Paleis. In deze kunststad zijn natuurlijk ook diverse musea te vinden. De winkelmogelijkheden in deze stad
zijn eindeloos! Gaat u voor exclusieve winkeltjes, dan bent u op de Altmarkt aan het juiste adres. Voor uren
shopplezier gaat u naar de “Altmarktgalerie” of het centrum van de Neustadt, de barokke wijk rondom de
Königstrasse. Hier vindt u honderden winkels, cafés en restaurants. Eén ding is zeker: Dresden zien is een
bijzondere ervaring!

Beste Raymond,
Hierbij ontvang je ons voorstel voor de reis naar Dresden met een verblijf in een prima hotel dichtbij de start- en
finish van de marathon. Bij het maken van de offerte zijn wij uitgegaan van de volgende gegevens:
Aantal personen

: 40-50. Mocht dit aantal wijzigen, dan wordt de prijs herzien.

Vervoer

: Per comfotabele touringcar vanaf Echt.

Bestemming

: Dresden, Duitsland. (Echt – Dresden 655 km)

Vertrek uit Echt
Aankomst in Dresden
Vertrek uit Dresden
Aankomst in Echt

:
:
:
:

Aantal hotelnachten
Aantal reisdagen

: 3.
: 4.

Accommodatie

: U verblijft in 3 sterren L Hotel Dresden Altstadt gelegen in de historische
binnenstad van Dresden, op slechts 300 meter van het treinstation DresdenMitte. De accommodatie beschikt over geluiddichte kamers, heeft een groot
café-restaurant en is uitstekend bereikbaar. Het restaurant verzorgt elke dag
een ontbijtbuffet en serveert Duitse en internationale gerechten. In de bar
zijn tal van drankjes verkrijgbaar.
Het hotel ligt op ca. 500 meter van het startpunt (Ostra Allee) van de
marathon en op ca. 450 meter van de finish van de marathon (bij het Maritim
hotel aan de Ostra-Ufer).

Kamertype

: De helder ingerichte kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv met
satellietzenders. De eigen badkamers zijn uitgerust met een föhn.

Verzorging

: Logies met ontbijtbuffet.

Vrijdagochtend 25 oktober 2019.
Vrijdagavond.
Maandagochtend 28 oktober 2019.
Maandagavond.

Vrijdag

Zaterdag

Programma
: 09h00 Vertrek per bus vanaf Echt. Onderweg worden er een paar stops
gemaakt in verband met de rij-en rusttijdenwet.
Ca. 19h00 Aankomst in Dresden waarna u kunt inchecken en vervolgens vrije
tijd heeft.
: Na het ontbijtbuffet staat er een bustour door Dresden o.l.v. een
gids op het programma. Duur: ca. 2 uur. (Inbegrepen)

Ontdek Dresden aan de hand van een citytour per bus. Dresden, hoofdstad
van de deelstaat Saksen. Deze prachtige stad wordt ook wel “Florence aan de
Elbe” genoemd, vanwege haar rijke kunstcollecties, prachtige uitzichten op de
rivier en barokarchitectuur. Stap in om de unieke culturele monumenten die
de stad te bieden heeft te bewonderen!
Nadat u Dresden per bus heeft ontdekt, gaat u zelf op pad. Bezoekt u
vandaag op eigen gelegenheid de Frauenkirche of het Sächsische
Ständehaus, een prachtig monument in het centrum van Dresden? Of gaat u
naar de gezellige Altmarkt met zijn leuke kleine winkeltjes en boetiekjes?
Vandaag dient men tevens het startnummer op te halen (exclusief)
Zondag

: Na het ontbijtbuffet kunt u te voet richting het startpunt van de marathon.

Dresden Marathon Route:
De route is zeer vlak, dus ideaal voor PB pogingen. Bezienswaardigheden
zichtbaar langs de route zijn onder andere Dresden Koninklijk Paleis, de
kathedraal van Dresden, de kunstacademie, Frauenkirche en het Japanse
Paleis.
"Hij is niet één van de groten der aarde maar de Dresden Marathon behoort
in alle gevallen tot één van de mooiste stadmarathons, die in Duitsland kan
worden uitgevoerd en die ik iedereen kan aanraden."
Klaus Sobirey (marathon4you.de)
Na de marathon kunnen de deelnemers te voet op eigen gelegenheid terug
naar het hotel.
Maandag

: Na het ontbijt en de check-uit vangt om 09h00 de terugreis naar Echt alweer
aan. Onderweg kan er een stop gemaakt worden in Leipzig. (Dresden –
Leipzig 125 km)
Leipzig is een karakteristieke stad vol met studenten, kunst en cultuur. Qua
sfeer en diversiteit is het te vergelijken met Berlijn, maar dan wat
gemoedelijker. In Leipzig herinneren veel gebouwen aan de tijd dat de stad
onderdeel was van de Sovjet Unie.
22h00. Geplande aankomst in Echt bij 2 – 3 uur durende stop in Leipzig.
Zonder bezoek aan Leipzig is de geschatte aankomsttijd in Echt 19h00.

Er is (nog) geen rekening gehouden met een diner onderweg.
Programma- en tijden zijn in overleg en onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijs per persoon

: € 225,00 bij 50 deelnemers, inclusief toeristenbelasting

Prijs per persoon

: € 240,00 bij 40 deelnemers, inclusief toeristenbelasting

Vanaf 1 april 2012 zijn wij als reisorganisator wettelijk verplicht over een deel van onze omzet btw te berekenen.
Deze btw hebben wij reeds in onze prijzen verwerkt. Voor meer informatie over deze btw-wijziging verwijzen wij u
naar de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Toeslagen

* 1-Persoonskamer (3 nachten)

€ 75,00 p.p.

* Inschrijven via de website en facturering € 5,00 p.p.
* Individuele Reisverzekering 4 dagen
€ 15,00 p.p.
De reisverzekering wordt afgesloten bij de Europeesche
Verzekeringen en is inclusief geneeskundige kosten, ongevallen
en zonder eigen risico.
* Annuleringsverzekering
5,5 % van de basisreissom excl.
assurantiebelasting en poliskosten.
* Bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht)

€ 2,50 per 9 deelnemers

* Bijdrage SGRZ (verplicht)

€ 1,25 per 9 deelnemers

Reisvoorwaarden

: De algemene voorwaarden van Comesta Reizen staan vermeld op
www.comestareizen.nl

SGRZ-lidmaatschap

: Comesta Reizen is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk.

Calamiteitenfonds

: Comesta Reizen is lid van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Deze offerte wordt u aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten en is gebaseerd op de actuele
dieselprijzen. De optie op de accommodatie loopt voorlopig t/m woensdag 21 november.
Beste Raymond, het zou leuk zijn als er dit keer voldoende animo zou zijn om deze leuke marathonreis door te
laten gaan. Laat je ons weten, wat het bestuur ervan vindt?
Hartelijke groeten,
Annouk Rams

