
 
 

RESEFÖRETAGET SOM GER DIG RÅD ATT RESA! 
Mer information hittar du på www.focustravel.se 

 

I Luthers fotspår  
9 – 14 maj 2017 

Följ med på en resa i Martin Luthers fotspår. Möt Reformationens historia 
medan vi reser i det vackra Thüringen och besöker flera städer med an-
knytning till Martin Luthers liv och gärning. Den Evangeliska Lutherska 

Kyrkan i Tyskland genomför ett jubileumsprogram av Reformationen, som 
sträcker sig över 10 år och närmar sig nu själva jubileumsåret 2017.  

Välkommen med på en resa som tar oss med till våra lutherska rötter
 
Dag 1  
 
Vi startar med buss från Cityterminalen i Stockholm. 
Påstigning är möjlig utmed E4.  
Alternativt från Göteborg med tåg el. buss.  
Vi anländer Höllviken ca kl. 18.00 och äter en buffémid-
dag på Falsterbo kursgård samt ger en introduktion till 
resan och temat för resan, Luther och Reformationen. 
Vi bordar Stena Lines färja i Trelleborg kl. 22.45.  
 

 
 
Dag 2  
 
Det blir tidig frukost kl. 05.15 ombord innan vi ankom-
mer Rostock. Resan går söderut och utmed vägen stan-
nar vi för ”bussfika”. Vägarna går förbi Berlin och snart 
ankommer vi till Wittenberg strax före lunchtid. Vi besö-
ker Luthergarten med trädplantering av kyrkoföreträ-
dare från alla jordens hörn. Efter lunch och vila blir det 
guidad visning av Lutherhaus och Melanchtonhaus 
samt möjlighet till egen shopping. Incheckning och mid-
dag kl. 19.00 på hotell Stadthotell ”Schwarzer Baer” el-
ler Stadtpalais Wittenberg. 
 
 
 

 
 
Dag 3  
 
Frukost kl. 8.00 varefter vi möts till morgonbön kl. 09.30 
i Stadtkirche i Wittenberg och guidad visning av kyrkan 
med reformationsaltartavlan. Vi går över torget vid det 
gamla Rådhuset där Melanchton och Luther har heders-
plats till Schlosskirche på vars portar Luther spikade 
upp sina teser. I Schlosskirche vilar Martin Luther och 
Melanchton på var sin sida av koret. 

 
Vi reser sedan till Eisenach där Luther gick i skola och 
där slottet Wartburg ligger högt ovanför staden. Vi 
checkar in på hotell Thüringer Hof i Eisenach och äter 
middag kl. 19.00. 
 
Dag 4 
 
Efter frukost åker vi med vår buss så långt upp vi kan 
mot slottet Wartburg. På slottet får vi guidad visning av 
Reformationsmuséet och Lutherstube, där Luther över-
satte Nya Testamentet till tyska från grundtexten och 
gjorde samtidigt tyska språket till ett allmänt läst språk. 

Vårt pris 
7 850.- kr 
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Vid slottet finns möjlighet att handla Lutherminnen och 
fika. 
 
Vi åker tillbaka till Eisenach och besöker St Georgenkir-
che, där Luther sjöng och J.S. Bach ca 200 år senare 
kom att sjunga i samma gosskör. Efter lunch i staden 
reser vi till Erfurt. I Augustinerklostret i Erfurt utbildade 
sig Luther och gav klosterlöftet. Vi guidas i kloster och 
kyrka innan vi sedan gör en stadsvandring och beser 
bl.a. domkyrkan och många andra viktiga platser i sta-
den. Vi bor på Mercure Hotel Erfurt eller IBB Hotel Krä-
merbrücke Erfurt och äter middag 19.00 
 
 

 
 
Dag 5 
 
Efter en god frukostbuffé sätter vi oss i bussen för att 
åka till Eisleben, där vi besöker Luthers födelsehus och 
dopkyrkan St Peter och St Paul. Efter lunch går vi till 
Andreaskyrkan, där Luther höll sin sista predikan, och 
till det nya muséet i huset där man först trodde Luther 
dog. En bit in på eftermiddagen reser vi norrut till Ro-
stock för att ta båten till Trelleborg 22.30. utmed vägen 
stannar vi för att äta middag. 
 
 

  
 
Dag 6 
 
En god sjöfrukost ingår i resan innan vi går iland i Trel-
leborg tidig morgon. Dagens etapp leder  norrut till den 

plats du steg på för att komma 
hem efter en intressant ”Lut-
herresa”. 
Boken I Luthers fotspår  
är en utmärkt guide för dig 
som vill förbereda din resa i 
Lutherland och som vägled-
ning på plats. Kapitlen i bo-
ken följer Martin Luthers  liv 
och teologiska utveckling och 
gör nedslag på de viktigaste 
platserna där han levde och 
verkade. 
Boken utges på Verbum Förlag 

 
 
 
 
Resan utförs med moderna turistbussar med AC, 
toa, bra benutrymme. Bussarna är miljöklassade 
samt utrustade med alkolås, och säkerhetsbälten 
 
 
FAKTARUTA 
I priset ingår: Bussresa med modern turistbuss. Del i 
dubbelrum, halvpension med måltider enligt program-
met, entréer enligt programmet, skatter, samt reseled-
ning. 
Ingår ej: Dricks till servicepersonal, personliga beställ-
ningar av mat eller dryck och övriga privata kostnader. 
Tillägg 
Enkelrum: 1500: - i mån av tillgång. Om du ej har res-
kamrat och ingen annan ensam resenär kan tänkas 
dela rum med dig, måste du erlägga enkelrumrumstill-
lägg. 
Anmälan: Senast  3 månader före avresa. 
Anmälningsavgift: 500.-  Betalas enligt utsänt resebe-
vis.  
Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis. 
Färdhandlingar: De fås 7-10 dagar före avresa. 
Avbeställningsskydd: 285.- 
Resevillkor: Fråga Focus. 
Förbehåll: Om ej 20 personer är anmälda kan resan bli 
inställd. 
Anmäl specialkost och ev. handikapp och allergier el-
ler liknande. 
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gäl-
lande lag av researrangören FOCUS TRAVEL AB 
 

Reservation för ändringar. 
 

 
Ett samarbete med  

 




