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Tur 30  EN REISE I MARTIN LUTHERS FOTSPOR 

Tur 29BERLIN - DRESDEN med Meissen og Spreewald 

Avreisedato: 12.9
Avreisetidspunkt: Alt.1,  side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur
• 4 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 1 lunsj
• 6 middag
• Utflukter med innganger

7 DAGER kr 8.650,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.600,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 900,-
Tillegg lugar med vindu tur/retur 400,- kr  per person

Avreisedato: 11.7
Avreisetidspunkt: Alt.1,  side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel
• DFDS København - Oslo
• 4 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 1 lunsj
• 6 middag

7 DAGER kr 9.320,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.600,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 800,-
Tillegg lugar med vindu tur/retur kr 350,-  per person

Tyskland feier iår 500-årsjubileet av 
reformasjonen. I 1517 spikret Martin 
Luther opp sine 95 teser på porten til 
slottskirken i Wittenberg og dette ble 
starten på reformasjonen. På turen bor vi 
2 netter i Merseburg og 2 netter i Erfurt 
og vi har korte utflukter til viktige steder 
Luther bodde og virket.

I Wittenberg bodde Luther i de viktige 
årene i sitt liv. Vi besøker Lutherhuset 
og slottskirken og det blir også tid på 
egen hånd. I Eisleben finner vi Luthers 
fødselshus. Byen Erfurt har mange flotte 
bindingsverkshus og her tilbragte Luther 
sine studieår.

Ovenfor Eisenach ligger byen Wartburg 
dit Luther drog når han ble erklært fred-
løs. Her oversatte han det nye testamen-
tet. I Eisenach ble også Johan Sebastian 
Bach født og vi kan også besøke Bachhaus 
som er et museum over hans liv og virke.
Regionene Thüringen og Sachsen har flere 
fine steder fra middelalderen med histo-
riske borger. Her finner vi også Tysklands 
nordligste vinområde.

Vi benytter Color Line mellom Oslo og 
Kiel begge veger.

På denne turen reiser vi med Color Line 
Oslo - Kiel på utreisen og DFDS Køben-
havn - Oslo på returen. Det blir først 2 
overnattinger i Dresden og etterpå 2 
overnattinger i Berlin.

Dresden har mange flotte bygg og kirker 
som er ferdig restaurert etter at byen ble 
fullstendig ødelagt på slutten av siste 
krig. Flotte slott, kirker og Semperopera-
en med store åpne plasser og parker langs 
Elben som renner gjennom byen. Vi tar 
også en utflukt til byen Meissen som 
ligger ved Elben. Byen er kjent for sitt 
flotte porselen.

Når vi kjører fra Dresden mot Berlin tar 
vi et opphold og båtutflukt i Spreewald. 
Her deler elva Spree seg opp i mange løp 

og kanaler og her bor Sorberne, etterkom-
mere av tidlig innvandring til Tyskland.
Berlin er idag Tysklands hovedstad og vi 
tar en byrundtur med bussen. Vi får se 
Potsdammer Platz, Riksdagsbygningen og 
Brandenburger Tor hvor gaten Under den 
Linden starter og går til Alexanderplass. 
Vi besøker også Kurfürstendam som var 

sentrum i tidligere Vest-Berlin. Det blir 
tid til egen disposisjon og mulighetene for 
handling er mange.
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