Wartborgen i Eisenach

Rejse E - 2017/2018:

Kultur og natur i Tysklands midte
5-dages rejse med ”all-inclusive” program.
Gruppen kan vælge at bo i Luthers Wartburg by Eisenach
eller i blomsterbyen Bad Langensalza.
I Eisenach bor gruppen på "Göbels Sophienhotel" (E-a) i centrum af byen. I rosenbyen Bad Langensalza bor gæsterne på det nye Hotel Alpha
(E-b). Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen vel ankomsten. E er indkvartering og velkomstdrink serveres a ensmad på hotellet.
For hver af rejserne kan der vælges imellem 2 priser enten "all-inclusive" eller fuldpension. Fuldpension er uden drikkevarer l frokost og
a ensmad og kun e ermiddagskaﬀe ved „oﬀermosen“.
1. udﬂugtsdag: Første besøg er i ”Hainich Na onalpark” hvor gæsterne besøger den berømte ”Baumkronenpfad” som er en ”Trætopvandring”
på gangsikre s er i toppen af de høje smukke træer. Der er elevator op og ned l ”Trætopvandringen”. Gruppen spiser e erfølgende frokost inkl.
1 stk. drikkevare i den nærliggende skovrestaurant. Turen fortsæ er l blomsterbyen Bad Langensalza.
Rejse E-a: Deltagerne kan opleve de berømte japanske have og rosenhave. I Café Rosenhaven serveres e ermiddagskaﬀen.
Rejse E-b: Deltagerne kan opleve den smukke rosenhave og den japanske have. Der er også mulighed for at gå en tur på egen hånd i byen.
A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18. E er a ensmaden indbyder rejselederen l en a envandring i byen. (E-a: km. 100; E-b: km. 52)
2. udﬂugtsdag: Gruppen besøger i dag den smukke by Mühlhausen. Ved ankomsten venter byens minitog, og gæsterne får en rundtur i Mühlhausen. Here er går gæsterne en tur på den gamle bymur. Frokosten serveres i den historiske restaurant „Antoniusmühle”. Til frokosten indgår 1 stk.
valgfri drikkevare. Gruppen fortsæ er nu l ”Tysklands Midtpunkt” hvor gæsterne sammen med en snaps får udleveret et ”Midtpunktscer ﬁkat”. Samme sted ligger Tysklands ældste frilandsmuseum ved ”oﬀermosen”. E ermiddagskaﬀen med brød bagt i de originale stenovne serveres
i den frie natur. Ca. kl. 17 er gruppen lbage på hotellet. A ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare fra kl. 18. (E-a: km. 72; E-b: km. 52)
3. udﬂugtsdag: E er morgenmadsbuﬀet´en kører gruppen l ”Drageslugten” i udkanten af Eisenach. ”Drageslugten” er et sjældent naturfænomen. For enden af ”Drageslugten” serveres en ”Dragebi er” Herfra kører vi få min. hen l kæmpeborgen ”Wartburg”, som i lange perioder var
beboet af Mar n Luther. Wartburg har i DDR- den lagt navn l en bilmodel af samme navn. Ved Wartburg s ger gæsterne om i minibusser, som
kører deltagerne op i borgen. Gruppen får en rundvisning på borgen og e erfølgende spises middag i borgens restaurant inkl. 1 stk. drikkevare.
Rejse E-a: Ca. kl. 14 er gæsterne lbage på hotellet med d l at kigge på byen Eisenach på egen hånd.
Rejse E-b: E ermiddagen er en byvandring i Eisenach, hvor gæsterne bl.a. kommer forbi Bach´s Hus samt Tysklands smalleste beboelse. E erfølgende serveres e ermiddagskaﬀen i Eisenach. Ca. kl. 17 lbage på hotellet i Bad Langensalza.
A ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare fra kl. 18. (E-a: km. 10, E-b: km. 66)
Ydelser med „all-inclusive“ program:
4 x overnatning inkl. halvpension, velkomstdrink, 3 x frokost, 2 x e ermiddagskaﬀen, 3 x dagsudsﬂugter i.h.t. ovenstående program med
dansktalende rejseleder, 1 stk. valgfri drikkevare l både frokost og a ensmad.
rejse
E-a
E-b

hotel
Göbels Sophienhotel**** Eisenach - med „all-inclusive“ program eller med fuldpension
Alpha Hotel*** Bad Langensalza - med „all-inclusive“ program eller med fuldpension

Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Magdeburg.
Se mulighederne på den speciﬁkke side om stop-over.
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