
TURPRIS FRA OSLO : 11.950
TURPRIS FRA BERGEN: 12.700
Tillegg fra andre  
byer på forespørsel.

Tillegg enkeltrom  1450

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flyturen Oslo – Berlin tur/retur  
(evt Bergen-Berlin tur/retur). 
Bussrundturen. 6 overnattinger  
i dobbeltrom. 6 middager.  
6 frokoster. Inngangspenger  
i pakt med turprogrammet.  
Reiseledertjenester.

IKKE INKLUDERT: 
Øvrige måltider, drikke til måltidene.

......7.......dager

TURTEAM: 
Erling Kopperud  

og Karl Johan Hallaråker

Prost Erling Kopperud  
og tidligere generalsekretær og 

også teolog Karl Johan Hallaråker 
- begge med godt kjennskap til 

reformasjonens røtter og historie. 

 Wittenberg

1. dag: Onsdag 27. september
Oslo – Berlin – Weimar
Avreise fra Gardermoen 
12.15. Ankomst Berlin 13.50. 
(Tilslutning fra Bergen til 
Oslo kl 09.20) Her venter vår 
turistbuss på oss, og vi starter 
turen i Luthers fotspor. Første 
etappe går til Luther-byen Wei-
mar – byen som på 17- og 1800- 
tallet var Tysklands kulturelle 
hovedstad. Det blir en rundtur 
i byen med lokalguide før vi 
samles til middag og samling 
på Leonardo Hotel hvor skal 
bo i to netter.

2. dag: Torsdag 28. september
Eisenach og Erfurt
Besøk i byen Erfurt som har et 
av de best bevarte middelalder-
sentrum i Tyskland. Her skal vi 
innom Augustinerklosteret der 
Luther levde som tiggermunk. 
Videre går turen til Eisenach 
og «Lutherhaus» hvor han 
bodde når han gikk på skolen 
i byen. Den imponerende 
middelalderborgen Wartburg, 
hvor Luther oversatte Det nye 
testamentet fra gresk til tysk, 
ligger på en høyde ovenfor 
Eisenach. Det blir en guidet 
omvisning i borgen.

3. dag: Fredag 29. september
Weimar – Eisleben – Leipzigområdet 
Stopp i Luthers fødeby Eisle-
ben. Her skal vi innom både 
huset han ble født i og huset 
han døde i. I den lille byen 
Mansfeld som ligger like ved 
finner vi hans barndomshjem. 
Turen går så videre til Leipzig 
området hvor vi skal vi bo i to 
netter.

4. og 5. dag: 30.sept - 1. okt
Wittenberg
De neste to dagene tilbringer 
vi i reformasjonens viktigste by; 
Lutherstadt Wittenberg. Det 
blir guidet rundtur, under-
visning om Luther og refor-
masjonens begynnelse og ut-
bredelse m.m. Vi får også møte 
lokale prester og misjonsledere 
som vil gjøre oppholdet ekstra 
interessant. Søndag deltar vi i 
gudstjeneste i byen som regnes 
som protestantisk valfartssted 
og reformasjonens vugge. Utpå 
ettermiddagen søndag kjører 
vi de få milene nordover igjen 
til Berlin hvor vi skal bo de to 
siste nettene.

6. dag: Mandag 2. oktober
Berlin
Denne dagen skal vi gjøre oss 
kjent i Berlin. Vi starter dagen 
med en guidet rundtur med 
lokalguide som viser oss noen 
av denne spennende byens  
hovedattraksjoner. 
Om ettermiddagen blir det 
mulighet for litt tid på egen 
hånd før det blir middag og 
avslutningssamling på hotellet 
om kvelden.

7. dag: Tirsdag 3. oktober
Berlin – Oslo
Etter en rolig morgen i Berlin 
kjører vi ut til flyplassen hvor det 
er flyavgang med Norwegian til 
Oslo kl 14.20. Ankomst Garder-
moen kl 16.00. Fly fra Berlin 
direkte til Bergen kl 12.35.

I Luthers  
fotspor
27. sept. – 3. oktober
2017 er året for reformasjons- 
jubileet 500 år etter at augustin-
ermunken Martin Luther slo opp 
sine teser i Wittenberg - tesene 
som forandre både kirke og  
samfunn for ettertiden. 

Se for øvrig generelle vilkår s 70.Se for øvrig generelle vilkår s 70.
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