
Ankomstdagen: Deltagerne bor som hid l på Radisson Blu i Erfurt hvor rejselederen tager imod gruppen. E er indkvarteringen og velkomstdrink 
serveres a ensmad. E er a ensmaden indbyder Erfurts gamle bydel l en spadseretur. 

1. udflugtsdag:  Gruppen starter kl. 09 og første besøg er i den høj dlige mindepark ved den dligere koncentra onslejr Buchenwald der ligger 
smukt med udsigt over Saaledalen. Gruppen ser også resterne af koncentra onslejren.  Nu køres nogle få km. l byen Weimar og her serveres 
frokost i restaurant i centrum. E er frokost bliver der både en kort byvandring samt d l at deltagerne kan rundt på egen hånd. E ermiddags-
kaffe med kage serveres i den historiske smukke restaurant i Grandhotel ”Russischer Hof”. Ca. kl. 16.45 er gruppen lbage på Radisson Blu hvor 
a ensmaden serveres fra kl. 18. (km. 60)

2. udflugtsdag: E er den overdådige morgenmadsbuffet på hotellet starter gruppen kl. 09 på en byvandring i Erfurt hvor deltagerne bl.a. 
besøger den imponerende domkirke.  Bussen a enter gruppen her og vi kører nogle få km. l Europas største blomsterpark hvor gæsterne får 
en køretur i parken med ”Blomstertoget”. Here er serveres frokosten i parkens restaurant. Der bliver selvfølgelig d l at gå rundt og se de 
smukke blomster i parken.  Ca. Kl. 14 er gruppen lbage på hotellet og gæsterne har nu selv d l at gå rundt i Erfurt inden a ensmaden. A ens-
maden serveres i middelalderrestauranten ”Wirtshaus Christoffel” der ligger ikke langt fra vort hotel. (km. 10) 

3. udflugtsdag: Gruppen starter kl. 09 og første besøg er på porcelænsfabrikken ”Weimar porcelæn”, hvor deltagerne kan se det meget smukke 
porcelæn blive frems llet. I stedet for besøg hos "Weimar pocelæn" kan gruppen vælge et besøg i verdens ældste men mest moderne planetari-
um i Jena: "Carl Zeiss planetariet" hvor gruppen kan opleve et fantas sk lys og lyd show. Here er fortsæ es l Dornburger Slo ene hvor gæster-
ne bl.a. kan se de smukke rosenhaver.  Frokosten serveres i restaurant ”Schlossberg” der ligger ved slotsparken med udsigt l Saaledalen. Ca. kl. 
14 kører vi l byen Jena hvor gæsterne får serveret e ermiddagskaffe med kage i gourmet-restauranten ”Scala” i 120 m. højde i Intershop Tower. 
Fra restauranten er der en unik udsigt over Jena og det omkringliggende landskab. Gruppen er hjemme i Erfurt ca. kl. 16. (km. 147)

Hjemrejsedagen:  E er gæsterne har spist fra hotellets store morgenmadsbuffet starter hjemturen mod Danmark.
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Grandhotel „Russischer Hof“ i Weimar

„Scala-Turmrestaurant“ i Jena

5-dages rejse A - 2017/2018: 
3 historiske byer langs Kongevejen med 

oplevelsesgastronomi alle dage
Grupperne spiser og får serveret e ermiddagskaffe 

i historiske smukke restauranter.

Ydelser inkl. helpension (A-fp): 
4 x overnatning inkl. 3 x halvpension, 1 x a ensmad i middelalderrestaurant, velkomstdrink, 3 x frokost, 2 x e ermiddagskaffe med kage samt 
alle entréer, kurskat, dansktalende rejseleder m.v. i henhold l ovenstående program: 

Ydelser inkl. spisning i henhold l program (A-shp): 
4 x overnatning inkl. 3 x halvpension, 1 x a ensmade i middelalderrestaurant, velkomstdrink, 1 x frokost i gourmet-restauranten ”Scala” i 120 
m. højde i Intershop Tower, samt alle entréer, kurskat, dansktalende rejseleder m.v. i henhold l ovenstående program: 

Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Magdeburg.  
Se mulighederne på den specifikke side om stop-over.

„Wirtshaus Christoffel“ i Erfurt

„Zeiss Planetariet“

Kontakt og informa on: info@thueringer-reiseservice.com
Telf. +45 - 40 37 27 85


