
 

 
FORENINGEN AF OFFICERER UDEN FOR AKTIV TJENESTE 

Stiftet 9. december 1891 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

 

      
SOMMERTUR 

   7  DAGES TUR TIL 
BEESKOW/BERLIN -  SPREEWALD - PRAG - DRESDEN 

FRA DEN 14. TIL DEN 20. JUNI    
 

Vi kører som vanlig i en 34 pers. bus, men kun med 20 pers. og holder pause ca. hver anden time. Medbragte puder, 
tæpper, travefodtøj, paraplyer, kikkerter, overtøj, osv, kan blive i bussen, og skal således ikke slæbes op på hotellet. 
Øboerne tages op på Fredericia Banegård eller på Ryes- Kaserne. 
 

DAG 1.    
AALBORG                 BUSAFGANG   
FLENBURG               FLEGGAARD-  pause så alle kan få købt ind, der er ikke nulighed for indkæb på hjemturen. 
                                    BUSFROKOST 
VELTEN/BERLIN     INDKVARTERING på Hotel "ZUR ALTEN WEIDE "- et tre stjernet familie drevet hotel hvor de 
                                    fleste af os har boet en del gange, og fået en pæn behandling. 
                                    MIDDAG 

DAG 2. 
    MORGENMAD - Vi tager afsked men hotellet.  og kører ca.200 km til Dresden          

                                        BUSFROKOST undervejs, så vi er klar til BUSRUNDTUR  
DRESDEN                      SACHENS SNUKKE HOVEDSTAD, ELBENS VENEDIG- tilnavnet på grund af de 
                                        snukke genopførte bygninger og de sydlandske omgivelser, med vindyrkning langs Elben. 
                                        Renessancens og Barokkens vugge-  Saksens August den Stærke var fætter til Frederik den 4. 
                                        og at det var Kongen af Danmark i 1709 skulle besøge Dresden man manglede en festplads 
                                        til at tage i mod så betydelig personace man byggede Zwinger Paladset. 
                                        Senere da den danske gartner Nikolaj Eigtved, efter at være avanceret til Kaptain i Sachiske 
                                        hær, vendte tilbage til København medbringende skitser bl.a. fra Det Japanske Palæ,  
                                        skitser der blev brugt til det Brockdorfske Palæ på Amalienborg. 
                                        H.C.Andersen, Gustav Wieds Knagsted og Overklausen på deres dannelsesrejse, den danske 
                                        kunstner Einar Wegener fik foretaget verdens første kønsskifteoperation i 1931 på Dresdens- 
                                        Kvindeklinik, Martin Andersen Nexo med Ditte Menneskebarn, Palle Erobreren og Martin  
                                        hin Røde, flyttede to gange til byen,--  et af byens gynmasier er opkaldt efter ham. 
                                       BUSRUNDTUR        

                                           RESTEN AF DAGEN I FRIDRESSUR--------  Har nogen interesse i at komme ud at (gen)se det  
                                           ny  åbnede MILITÆR HISTORISK MUSEUM er der mulighed for at køre bussen forbi,                                           
                                           så ikke den Danske Flyver General  skal ordne dette, nu hvor museet er åbnet for alle !!!  

                                    Vi mødes ved bussen, samme sted som vi blev  "stillet af" på P pladsen  kl.1800. 
                                           Vi fortsætter mod SUDETERLAND,- der i 1938 blev annekteret af Tyskland, langt hovedparten 
                                           var af tysk oprindelse, og havde været medlem af Sudeterdeutsche Heimatfront, efter krigen blev 
                                           der udvist næsten 70% af befolkningen ialt 2,5 mil.  

PRAG                         INDKVARTERING -  på det 4½ etjernet Hotel GALILEO, i centrum. 
DAG 3. 

                                    MORGENMAD 
                                    BYRUNDTUR - Krudttårnet fra 1475 - Celenta Ulice den gamle kongevej, - Tun kirken fra det 
                                    13. årh. med Thyco Brahes grav1601, hvor han tjenste ved Kejser Rudolfs hof. Karolinen, rester af  
                                    det første universitet i Mellemeuropa, grundlagt af Karl d. 4. i 1348, der her Jan Hus virkede som 
                                    rektor, indtil han blev brændt på Kætterbålet, - Korsridderpladsen med Kors Ridder Kirken. 
                                    Karisbroen fra det 13.arh. Wallensteins Palæ, det var det første barok palæ, som blev opført i Prag, 
                                    vel nærmere renaisance end barok ??!!. - Jødiske Kirkegård, det skulle også vøre en oplevelse vær. 
                                    Orhtodhodox Kirke, her opholdt de tjekkiske faldskærmsfolk der lavede attemtat på Heudrich vi 
                                    ser kirken hvor de gemte sig, og døde mod en overmagt på 800 Gestapo soldater og 36 Prag SS,   
                                    til slut viser præsten os spillefilmen om attentatet.    
                                    Resten af dagen i fri dressur. Et godt forslag, Det Gule Marked, på det tidligere Kvægmarked og 
                                    Centralslagterhus. Vi mødes igen til ---  
                                    MIDDAG på Restaurant KALICHA, Den Gode Soldat SVEJKS værtshus, her har vi været mange 
                                    gange før, men lyt ikke til de andre, de overdriver hejt vildt, vi var populære indtil VI lukkede. 
 
 



 
 
 

DAG 4.    
                                    MORGENMAD 
LIDICE                       Den 27.maj 1942 blev Reich Protektor Reinhard Heydrich udsat for attentat og døde. Gestapo  
                                    havde fejlagtigt fået sat familien Harak fra Lidice i forbindelse med attantatmændene. 
                                    Nazisterne hævnede sig på den lille by, --- den skulle fjernes fra landkortet.  
                                    Ud på aftenen den  9. juni fik alle lov til at kommind, men ingen måtte komme ud,  
                                     hen på aftenen går soldaterne fra hus til hus og jager alle ud. 
                                     Her står så de 82 børn under 16 år, klokken er lidt over midnat, de fleste er i nattøj,  
                                     deres fædre og ældre brødre bliver samlet i kirken og senere henrettet, deres mødre og ældre   
                                     søstre bliver gennet  sammen til transport til koncentrationslejre. 
                                     Selv venter de på en anden transport til en anden koncentrationslejr,  
                                     hvor ingen vil overleve 
                                     På mindeparken ser vi de 82 bøn i naturlig størrelse støbt i bronze. 
                                     BUSFROKOST 
PRAG                          MIDDAG -AFTENSEJLADS PÅ MOLDAU. Vi skal ud at sejle med Dinner Cruse og opleve 
                                   " levende" musik, og se Prag fra en anden snuk vinkel          
             

DAG 5. 
                                    MORGENMAD                                                                                                                    

MINDEHÆJTIDELIGHED     A NATIONAL MEMORIAL TO TRE HEROES OF THE HEYDRICH TERROR, i  
                                   den kirke hvor de 7 tjekkiske faldskærmsfolk gemte sig efter attentatet, og hvor de blev 
                                   myrdet af Gestapo, den 18.juni om morgenen.                                            

     KRIZIKOVA FONTÆNEN    På friluftsteatret skal vi opleve Europas største fontæne , som springer i takt til lys og 
                                          musik, 4500 vanddysere og 1500 projektører,  jeg han love det er en oplevelse for livet!! 
                                          Jeg har fået oplyst at det er Nødeknækkeren der opføres denne aften. 

         DAG 6.   
                                    MORGENMAD 
                                    BUSAFGANG 
SPREEWALD            TYSKLANDS GRØNNE VENEDIG eller VENDERNES VENEDIG.   Sorberne er den sidste  
                                    del af Venderne, som man kender fra vores danmarkshistorie, hvor Absalon slog Venderne på 
                                    Rügen, de måtte erkende Valdemar den Store som deres overherre, Sorberne blev drevet på flugt, 
                                    først til Brandenburg men valgte senere at bosætte sig i et svært tilgangelidt sumpet moseområde 
                                    onkring floden Spree, her fandt Sorberne  beskyttelse i et område som ingen hære kunne nå. 
                                    Der bor ialt ca. 60.000 Sorbere i området, hvor der ikke er veje, men 900 km vandveje. 
                                    Ofte er den eneste "kommunikation" mellem husene og gårdene, hvor svin, køer, og andet skal     
                                    fragtes rundt mellem et fintmasked net af kanaler, posten har ingen bil, ikke en cykkel, men en 
                                    postgul båd som han stager sig rundt med. 
                                    Vi skal også ud at sejle, fra byen Lübbenau, med disse åbne fladbundende pramme, med 
                                    (polstrede sæder) fører pramdrageren os ud i for mange en ukendt verden. 
                                    BUSFROKOST  

    BEESKOW/BERLIN    INDKVARTERING PÅ HOTEL MÄRKISCHES GUTSHAUS - et tidligere Østtusk gods nu 
                                           et meget hyggeligt tre stjernet hotel. Vi har lejet hele hotellet så vi kan få en hyggelig middag 
                                           MIDDAG 

DAG 7. 
                                          MORGENMAD - derefter hjemturen. 
 
 
  
PRIS PRO PERSONA:  5.800,00 kr
I prisen er indeholdt: Alle transporter, vej, turistskat og moms, for programmets gennemførelse. 
Overnatning i dobbeltværelse med bad/toilet,--  Enkeltværrelse mod tillæg. 
Alle entreer og ydelser som nævnt i programmet  (ikke Militærhistorisk Museum) 
3 døgns billet til Metro og Sporveje 
Alle i programmet nævnte måltider. Excl. Drikkevarer 
Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes 
Ved tilmelding betales kr. 500,00    resten inden den 4. juni til Bank Nordea 9163 konto 7559984870 
 
Kontakt: 
Franz Strehle   -  Hasserisgade 36  -  9000 Aalborg     
Tlf:9812 6328  -  Mobil: 4091 5588  -  Mail: franzstrehle@yahoo.dk 
                                                    

                            
          


