Rejse K - 2017 og 2018 med "all-inclusive" program:

Kultur- og oplevelsesrejser
l Wi enberg, Leipzig, Jena, Erfurt, Eisenach (Wartburg) og Eisleben
Johann
Sebas an
Bach

"I fodsporene på Mar n Luther og Johann Sebas an Bach"
1 overnatning i Wi enberg på Luther Hotel
+ 3 overnatninger i Erfurt på Hotel Radisson BLU

Mar n Luther

Ankomstdagen:
E er ankomsten l Luther Hotel i Wi enberg mellem Berlin og Dresden indkvarteres gruppen hvore er der serveres velkomstdrink og a ensmad inkl. 1 stk. drikkevare. E er a ensmaden kan gæsterne gå en tur i denne smukke "Altstadt" i Wi enberg. Rejseleder tager imod gruppen
ved ankomsten.
1. udﬂugtsdag:
E er morgenmaden tager rejselederen gruppen med på en byvandring. Første besøg er Wi enberg´s slotskirke hvor Luther i år 1517 indprentede sine 95 teser på hovedporten. Her ﬁndes også Mar n Luther´s gravsted. Nu forlader gruppen Wi enberg og kører l Leipzig hvor deltagerne besøger Thomaskirken også kaldet Bachkirken. Frokosten med 1 stk. drikkevare indtages i den berømte ”Auerbachskeller” der er kendt fra
Goethes ”Faust”. Turen fortsæ er l Carl Zeiss byen Jena hvor e ermiddagskaﬀen med kage serveres i ”Scala-Restauranten” i Intershop Tower
i 120 meters højde. Herfra er der en fantas sk udsigt over hele området. Vi kører nu l Hotel Radisson BLU i Erfurt hvor gruppen indkvarteres
og der serveres a ensmad inkl. 1 stk. drikkevare. E er a ensmaden kan gæsterne på egen hånd besøge ”Altstadt” i Erfurt der ligger få skridt
fra hotellet. (km. 230)
2. udﬂugtsdag:
E er den store morgenmadsbuﬀet kører gruppen l Luther- og Bachs by Eisenach hvor første besøg er i "Drageslugten" - et mærkværdigt
naturfænomen. For enden af "Drageslugten" serveres en "Dragesnaps". Deltagerne fortsæ er et kort stykke l borgen Wartburg, hvor gruppen
s ger om i minibusser som kører op i borgen. Gruppen får en rundgang på borgen og deltagerne ser bl.a. Luthers arbejdsværelse hvor han
skrev sine reforma onstekster. Deltagerne spiser middagsmad inkl. 1 stk. drikkevare i borgens restaurant. Turen fortsæ er l Bachs hus i
centrum af Eisenach. Her ser og hører deltagerne Bachs gamle instrumenter. Der bliver lejlighed l lidt "Stadtbummel" inden e ermiddagskaffen serveres. (km. 145)
3. udﬂugtsdag - busfri :
Rejselederen tager denne formiddag gruppen med på en byvandring i Erfurt hvor første besøg er i det berømte "Augus nerkloster". Here er
fortsæ es l den store domkirke og gruppen kommer forbi den beboede "Krämerbrücke" og andre af Erfurts smukke bygningsværker. Frokosten med 1 stk. drikkevare serveres i restauranten "Zum güldenen Rade". Resten af e ermiddagen er l egen disposi on. Om a enen serveres
middagsmaden med 1 stk. drikkevare i den historiske restaurant "Wirthaus Christoﬀel".
Hjemrejsedagen - Nyhed:
Gruppen kører på hjemvejen l byen Eisleben hvor deltagerne har lejlighed l at besøge Mar n Luthers fødehjem og museum.
Ydelser:
1 x overnatning på Luther Hotel i Wi enberg + 3 x overnatning på Radisson Blu i Erfurt inklusiv fuldpension med 1 stk. drikkevare l frokost
og a ensmad. Her l 2 x e ermiddagskaﬀe med kage samt alle ovenstående programpunkter inkl. besøget i Eisleben på hjemrejsedagen.
Spørg om produk onspriser i 2017, da hotelpriserne for netop denne rejse vil s ge i 2017 i Luther-byerne Wi enberg og Erfurt p.g.a.
Tysklands 500 års reforma onsjubilæum i 2017.
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