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BESKRIVNING

I Luthers fotspår

4 dagar

Vi gör en historisk resa i Luthers land. Vi firar 500 års

jubiléet av att Martin Luther presenterade sina teser,

med en resa i hans fotspår. Vi gör en rundvandring i

hans födelsestad Eisleben och i en Wittenberg där han

lämnade in sina teser samt åker till Erfurth där han

verkade under en stor del av sitt liv. Resan avrundas

med en sprudlande sektprovning på Rotkäppchen. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med halvpension dvs från

middag dag ett till frukost dag fyra.  Entré till Luthes

födelsehus och dödshus. En sektprovning. Bro-, färje-

och vägavgifter, moms samt reseledare. Eventuellt

övriga entréavgifter tillkommer. 



Dag 1 Hemorten-Merseburg

Vi avreser från Skåne på morgonen via Öresundsbron och med färjan Gedser-Rostock till Tyskland. Vi fortsätter vidare

söderut förbi Berlin. Mellan Halle och Leipzig återfinner vi Merseburg härifrån kommer vi att utgå på våra rundturer i

Luthers fotspår, då vi bor tre nätter på Best Western Hotel Halle-Merseburg där vi även serveras våra middagar på

kvällarna.  Cirka 62 mil

Dag 2-3 Wittenberg-Eisleben-Erfurt

En utflykt går till Lutherstaden Wittenberg. Staden har ibland kallats reformationens födelseort och det var här Luther

offentliggjorde sina 95 teser. Vi gör en rundtur i staden där vi återfinner bland annat Lutherhaus och det gamla

augustinerklostret varifrån Luther verkade under 35 år. Här finns idag världens största reformationshistoriska museum. 

Efter rundturen får vi lite egen tid i den intressanta staden.

Nästa dag åker vi till Eisleben. Här finns både det hus där Luther föddes och det hus där han dog. Vi utforskar den miljö

som formade Luther under hans allra första år. Vi fortsätter sedan till Erfurt – den stad där Martin Luther studerade och

där vi kan söka rötterna till hans teologi. Vi ser även domkyrkan där han vigdes till präst.

Dagen avslutas med lite bubbel på det berömda Rotkäppchen Sektkellerei. Här gör vi en intressant rundvandring samt

får i fantastisk miljö prova tre sorters sekt. 

Dag 4 Merseburg-Hemorten

Efter frukost är det dags att vända hemåt. Vi reser norrut på snabba motorvägar förbi Berlin upp till Rostock. Med

uppehåll för fika och lunch tar vi färjan på eftermiddagen till Gedser. Sista etappen går över de danska öarna och

Öresundsbron innan vi åter når Skåne efter fyra historiska dagar i Luthers land. Cirka 62 mil

HOTELLFAKTA
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Avgång: Pris:


