
LUTHERREJSE 2018 - 
TILMELDING SENEST 1.11 2017 

Depositum betales senest 15.11: 500,- kr. på kontonr. i Danske Bank: 4424 0009824235. 
Husk tydelig afsender i kontomeddelelse. 
Restbeløbet fremsendes til deltager pr. mail eller post inden 31.12, betales senest 1.2.2018. 

Navn; 
Adresse: 
Tlf.:  
Mobil: 
Email: 
Kontaktperson i Danmark, navn, relation, email og tlf: 

Dobbeltværelse, sæt kryds: 
Enkeltværelse (+ 750 kr.), sæt kryds: 
Årsafbestillingsforsikring, sæt kryds + fødselsdato: 
Årsrejseforsikring, sæt kryds + fødselsdato: 

Pris 
4.898- pr. person i dobbeltværelse ved 20 – 30 deltagere 
4.198,- pr. person i dobbeltværelser ved 31 – 40 deltagere. 
*4.098,- pr person i dobbeltværelse ved 41-50 deltagere.
Tillæg for eneværelse: 750,-
Tillæg årsrejseforsikring (under 69 år): 249,-
Tillæg årsrejseforsikring (70-79 år): 374,-
Tillæg årsrejseforsikring (80+): 498,-
Tillæg årsafbestillingsforsikring: 269,-
* Tillæg for entre og udflugt: 450, -, dvs, i alt. 5348 kr. ved 20-30 deltagere. En evt. reduktion vil
fremgå af endelige indbetalingsbeløb.

Prisen inkluderer 
Bus + Færgeoverfart Rødby – Puttgarden t/r, 4 overnatninger, 4 x morgenmad, 4 x aftensmad, 
samt rejseleder Kristian Massey Møller 

Prisen inkluderer ikke 
Øvrige måltider og drikkevarer 
Udflugter, 450 kr. (incl. mulig kanalfart i Berlin) som tillægges prisen. 
Afbestillingsforsikring 
Rejseforsikring 

Dato og underskrift



LUTHERREJSE 16.4-20.4.2018 – MED HANSTHOLM REJSER 
 
Nøgleord: Tid, hygge, spise og ånd – Langsomhed og tålmodighed. 
 
FØRSTE DAG - AFGANG: Mandag morgen Odden til Rødby. 200 km. 2½ time. 
Rødby – Puttgarden. Sejltid 45 minutter. 
Puttgarden-Erfurt. 500 km. Køretid med pauser 6 timer. Kl. 18. Aftensmad på hotel. 
 

             
MERCURE HOTEL ERFURT ALSTADT. 2 overnatninger. 
 
Erfurt har 200.000 indbyggere. Hovedstad i Thüringen. 
600 meter til Domkirkepladsen med Mariedom og Severikirche. 

 
 

https://www.google.dk/maps/uv?hl=da&pb=!1s0x47a472bc34c15493:0xd6cf6e63cbc12006!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttp://www.vfmii.com/exc/aspquery?command%3Dinvoke%26ipid%3D1109693%26ids%3D42159!5smercure+hotel+erfurt+altstadt+meienbergstra%C3%9Fe+26+27+-+Google-s%C3%B8gning&imagekey=!1e1!2shttp://www.cfmedia.vfmleonardo.com/imageRepo/3/0/74/413/455/5375_de_01_p_2048x1536_S.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwikybaem-rVAhWOJlAKHd6OA_QQoioIlgEwCg


 
KRAMERBRUCKE 300 meter fra hotellet. 
AUGUSTINERKLOSTRET 600 meter fra hotellet. 
 
ANDEN DAG: Augustinerklostret, Erfurt, og Wartburg, Eisenach. 
Erfurt er Luthers åndelige hjem. Startede som 17-årig. Blev færdig i 1505 og fortsatte 
med jura. På vej til Erfurt fra hjemmet, blev Luther fanget i en storm uden for Erfurt, 
på markerne udenfor landsbyen Stotternheim. Bange for sit liv, råbte han: Sankt 
Anna (værnehelgen), hjælp mig, så vil jeg være munk. Gik direkte ind i 
Augustinerklostret i juli. 1505. Ordineret 1507. Fortsatte studier i Wittenberg. Munk 
indtil 1512. 

 

 

http://www.visit-luther.com/cms/upload/allgemein/LutherCities/900x600_Erfurt_1Toma_Babovic__Thringer_Tourismus_GmbH___.jpg


 
ERFURT AUGUSTINERKLOSTER, oprettet 1277. Klostret midtpunkt i det 
lutherske sogn Sankt. Johannes i 1525. Delvis bombet under krigen. 
 
Videre til Eisenach og Wartburg 75 km. 75 min. 

 
EISENACH har 45.000 indbyggere.  
 
Martin Luther boede på borgen Wartburg 1521-22, hvor han på 10 uger oversatte Ny 
Testamente til tysk, samt skjulte sig, efter han var blevet bandlyst af Paven. Luthers 
forældre kom fra området. Ellers kendt for bilproduktion. BMW havde før krigen 
fabrikker. DDR fortsatte med EMW efter krigen, siden den berømte Wartburg. 
Fra parkeringen er der 500 meter op til Wartburg-borgen. Turen op og rundt på 
borgen er vanskelig for gangbesværede. Mulighed for minitaxi, som ikke er incl.                                                                                             
Med pragtfuld udsigt over Thuringer Wald og to timers rundvisning. 

https://www.visit-thuringia.com/travel-hotel-holiday-tour/augustinerkloster-104440.html
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTy-THsOrVAhXlKJoKHTaXDsMQjRwIBw&url=https://www.visit-thuringia.com/travel-hotel-holiday-tour/eisenach-102114.html&psig=AFQjCNE3kc0n6JrNjanlAn92qA_5mz0zLQ&ust=1503475427223603


 
WARTBURG, opført omkring 1100.  
 
Hvis tiden er, besøges Eisenachs store torv, med Georgenkirche (Skt. Jørgens kirke) 
og springvandet med Skt. Jørgen, der dræber dragen. Byen, hvor barokkomponist 
Johann Sebastian Bach står foran Bachhaus, der angiveligt er Bachs fødehjem. 
 
TREDJE DAG: Efter morgenmaden afgang til Wittenberg. Over Eisleben og 
Mansfeld, hvor Luther blev født og voksede op. Ankomst til Wittenberg kl. 14.00-
15.00. 210 km. 3 timer, 5 timer med frokost og pauser. 

 
LUTHERSTADT EISLEBEN, 26.000 indbyggere. Luthers fødeby. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkvKOsurVAhUpQpoKHZsfAzsQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eisleben&psig=AFQjCNGWUZY_nvYBUGoTDRo5CGLrW2kyug&ust=1503475835845104


 
LUTHERSTADT MANSFELD, 9000 indbyggere. Her drev Luthers far en 
kobbermine og blev et velstående byrådsmedlem. 
 

 
HOTEL BEST WESTERN STADT PALAIS-WITTENBERG, lige i centrum. 
 
Før indkvartering ser vi Slotskirken, hvor Luther slog sin 95 teser op. Efter 
indkvartering kan byen ses på egen hånd i den gamle by. 500 meter til 
Markedspladsen. 400 meter til Stadskirken. Mulighed for at følge med på en kort 
guided tur til Stadskirken. 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2qJfmsurVAhWlC5oKHbicDekQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansfeld_-_Von_der_Burg_mit_Rapsfeld_03.jpg&psig=AFQjCNEWUXJy32LFXLgwlUbvMRTtrjdqZQ&ust=1503476002363646
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwvbttOrVAhUsOJoKHegiDzwQjRwIBw&url=https://www.stays.io/property/double-room-best-western-stadtpalais-wittenberg/HA-2502457&psig=AFQjCNFET2zLDK9RiLzWPImewqGdsFKsgA&ust=1503476550985725


 
WITTENBERG, ved Elben, 50.000 indbyggere. Markedspladsen, bagved St. Marie, 
Stadtkirche Wittenberg, fra 1200-tallet, tårne 1432. Kirken var Luthers prædikenkirke 
og har Lucas Cranach den ældres og yngres reformatoriske altertavle. I 1996 på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv. 
 

 
LUCAS CRANACH den ældre var ven med Luther. Hans og sønnens altertavle 
fortæller at evangeliet skal læres rent og sakramenterne skal forvaltes ret.  
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2obNs-rVAhWhCpoKHYybANEQjRwIBw&url=http://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/unesco-world-heritage/gallery-luther-memorials-in-eisleben-and-wittenberg.html&psig=AFQjCNH4Oi6Qi7d49sOn2QmuYqkjxdLSnw&ust=1503476234831027


 
SLOTSKIRKEN, opført 1340. Her slog Luther sine 95 teser op 31.10. 1517. 
 
FJERDE DAG: Efter morgenmad, besøg i Lutherhaus, Luthers hus, som han boede 
i, da han var munk, og som han siden fik skænket. Kendt er hans ”tårnoplevelse i 
1519 – et evangelisk gennembrud, hvor hans samvittighed hviler i ”Kristi fuldbragte 
frelse”. 

 
LUTHERHAUS WITTENBERG, bygget 1504, som en del af Universitetet, der blev 
indviet i 1503. Bygget af Augustinerordenen, kaldet Det sorte kloster på grunds af 
munkenes sorte dragt. 
 
Afgang 11.30 med indkøbt madpakke. 100 km. 1 3/4 timer.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4YuQ0-rVAhXIdpoKHa47CWoQjRwIBw&url=http://historiskerejser.dk/slotskirken-i-wittenberg/&psig=AFQjCNHxQd0mI6DsX0jBf7wHBOnKyX09uw&ust=1503484680170783
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_JrZuerVAhWSL1AKHfyGDcEQjRwIBw&url=http://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/fotogalerie/fotogalerie-martin-luther/&psig=AFQjCNGZ1juoYda0Im8U8kpoZbhDpxh-dg&ust=1503477879753130


 
HOTEL VILLA KASTANIA, Charlottenburg vest for Berlin, 6-7 km fra centrum.  
 
Evt. kanalfart 14.00. Varer 3 timer. Tur/Retur. Man kan også springe af og tage 
UBAHN. Indkvartering på Hotel kl. 18. Herefter spisning. 
 
FEMTE DAG: Vi ser Brandenburger Tor og går op i kuplen i Rigsdagsbygningen.  
 

 
RIGSDAGSBYGNINGEN, færdigopført 1894, hårdt beskadiget under krigen. 
 
Frokost og hjemkørsel senest 13.00.  
Berlin-Puttgarden. 400 km. Med pauser 5 timer.  
Hjemkomst på Odden, omkring kl. 21.30. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWiY_ZverVAhXGDZoKHduOCmIQjRwIBw&url=https://da.cityhotels.com/hotel-tyskland/hotel-berlin/hotel-villa-kastania/&psig=AFQjCNEz3XryospAWr88Qyt2et9lgANgLg&ust=1503478932553162
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4z_Wa2urVAhUIfFAKHc5QC8sQjRwIBw&url=http://www.storbyinfo.dk/reichstag-berlin/&psig=AFQjCNGe8lh9mZnUQo3VOaSlulBr2o6BAA&ust=1503486599733790


PRISER OG FORSIKRINGER: 
4.898- pr. person i dobbeltværelse ved 20 – 30 deltagere 
4.198,- pr. person i dobbeltværelser ved 31 – 40 deltagere.  
4.098,- pr person i dobbeltværelse ved 41-50 deltagere.  
Tillæg for eneværelse: 750,- 
2 x frirejser (1 i dobbeltværelse + 1 i eneværelse) 
 
Prisen inkluderer 
Færgeoverfart Rødby – Puttgarden t/r 
2 x overnatning i Erfurt 
1 x overnatning i Wittenberg 
1 x overnatning i Berlin 
4 x morgenmad 
4 x aftensmad 
Alle oplyste udflugter ekskl. entréer 
Kørsel i 4-stjernet bus 
Rejseleder, Kristian Massey Møller 
 
Prisen inkluderer ikke 
Øvrige måltider og drikkevarer 
Udflugter, 450 kr.(incl. mulig kanalfart i Berlin) som tillægges prisen. 
Afbestillingsforsikring 
Rejseforsikring 
 
Eventuelle tillæg 
Enkeltværelse, kr. 750,- 
Årsrejseforsikring (under 69 år): 249,- 
Årsrejseforsikring (70-79 år): 374,- 
Årsrejseforsikring (80+): 498,- 
Årsafbestillingsforsikring: 269,- 
 
Bustransport 
Transporten foregår i moderne turistbus med aircondition og/eller varme efter behov. 
 
Valuta 
I Tyskland anvendes Euro. Kreditkort kan bruges de fleste steder. 
 
Husk altid at tage dit blå sygesikringskort.  Når du rejser i EU-lande, kan du få 
samme hjælp som borgerne i det land, du besøger. Det betyder ikke, at du er fuldt 
dækket, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din ferie. F.eks. dækker det blå 
kort ikke udgifter på transport, når du skal hjem til Danmark igen 



 
Forsikring 
Mange har en rejseforsikring igennem deres egen forsikringsselskab. Ellers kan de 
tegne den hos os, eller ved hvilket som helst andet forsikringsselskab. Hvis blot man 
har en rejseforsikring, så er man dækket uanset, hvordan man rejser og hvem man 
rejser med. Er man mod forventning uheldig, eksempelvis at falde og brække et 
lårben eller på anden måde komme til skade, så man skal med særtransport til 
Danmark. Dette kan være en dyr fornøjelse. Derfor anbefaler man at have en 
rejseforsikring, så man er dækket af hjemtransport samt behandling i udlandet. 
Rejseforsikringen dækker også, at en pårørende kan komme til destinationen, såfremt 
en gæst bliver alvorlig syg og skal indlægges i det pågældende land. Og omvendt 
dækker den også, hvis en nær pårørende herhjemme bliver alvorlig syg.   
 
Forbehold 
Der tages forbehold for ændringer i programmet.  
 
Almindelige betingelser 
Rejsen er underlagt Hanstholm Rejsers almindelige betingelser vedr. pakkerejser, 
som deltagerne forudsættes at være bekendt med. Betingelserne fremgår af vores 
hjemmeside. Hanstholm Rejser er medlem af Rejsegarantifonden. 
 
Litteratur 
Martin Schwarz Lausten: Den hellige stad Wittenberg. ANIS (2002) 
Martin Schwarz Lausten: Martin Luther – Munk, Oprører, Reformator. ALFA (2005) 
Niels Thomsen: I Luthers spor. AROS (2007) 
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