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1.nap Regensburg - Eisenach   

Utunk első állomásaként a Bajorország ékszerdobozaként is emlegetett 

Regensburg-ot keressük fel. Óvárosa méltán szerepel az UNESCO 

Világörökségek listáján, legtöbb építészeti emléke a 11-13. század közötti 

időszakból maradt fenn. Megismerkedünk a csodaszép gótikus Szt. Péter 

dómmal és ellátogatunk a 12. század elején épült kőhídhoz is - ez a 

legrégebbi állandó híd a Dunán. 

Folytatjuk utunkat Türingiába, a gyönyörű, erdős környezetben elhelyezkedő 

Eisenach-ba. A városka Johann Sebastian Bach szülőhelye, Luther Márton 

gyermekkorának helyszíne. Hangulatos késő délutáni sétát teszünk favázas 

házairól ismert, erődített óvárosában, majd elfoglaljuk az erfurti 

szálláshelyet, vacsora. 

2. nap  Eisenach – Wartburg - Erfurt 

Reggeli után visszatérünk Eisenach-ba és Bach szülőházába látogatunk el. A 

600 esztendős épület kiállítási anyagában hangszer ritkaságokat is 

megcsodálhatunk. Ezután az 1067-ben emelt és Világörökségként óvott 

Wartburg várát keressük fel. A várhoz számos legenda kötődik, köztük talán 

a „Wartburgi énekesverseny” a legismertebb. Jelentős magyar 

vonatkozással is bír: 1221-27 között itt élt Árpádházi Szent Erzsébet, 

Türingiai Lajos őrgróf feleségeként. 

Luther Márton pedig Bölcs Frigyes védőszárnya alatt talált a várban menedéket a vallási üldözés idején - a 

választófejedelem elraboltatta őt, így mentve meg a birodalmi átok következményeitől. Itt fordította le 

német nyelvre az Újtestamentumot.  

Délután Erfurtba vezet utunk, a Német-Római 

Birodalom szellemi központjába.  Az erfurti 

egyetemen szerezte Luther magiszteri diplomáját, 

majd miután a vihar lecsapott rá, Szt. Annának tett 

ígéretét teljesítve az Ágoston-rendi kolostorba lépett 

be. Az épület, mely a középkori építészet remeke, 

ma Luther-kiállításnak is otthont ad. Tárlatvezetést 

követően városnézés Erfurt meglepően szemet 

gyönyörködtető óvárosában, ismerkedés a fő 

látnivalókkal: dóm, St. Severi templom, Petersberg 

citadella, Ózsinagóga, a Gera-folyón átívelő, 120 m 

hosszú favázas házakkal beépített Krämer-híd. 

Szabadidő, majd visszatérés a szálláshelyre, vacsora. 

 

“A fehér rózsa utján” 

Luther nyomában  

 A reformáció 

500.évfordulóján 

2017. szeptember 27-30. 

Utazás: autóbusszal 

Időtartam: 4nap/3éj 

Szállás: 3* szálloda 2-3 ágyas 

zuhanyzós szobáiban Erfurt és 

Drezda környékén 

Ellátás:  félpanzió 

(reggeli+vacsora) 

Részvételi díj:   

97.000 Ft/fő 

Egyágyas felár: 32.000 Ft 

Belépődíjak  kb. 30 EUR/fő (2016-

os ár) 

BBP biztosítás:  2040 Ft/fő 
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Biczó Lilla 

Idegenvezető 

ajánlásával 

3. nap Eisleben – Dessau Wörlitz - Wittenberg 

Reggelit követően programunk első állomása Eisleben lesz. Itt született 1483-ban Luther Márton, majd 

1546-ban, röviddel visszatérte után itt is hunyt el. A 

település világörökségi listán szereplő Szt.  

Péter és Pál templomában keresztelték Luthert, a 

Szt. András templomban, tartotta utolsó prédikációit. 

Felkeressük Luther életének kiemelkedő helyszíneit, 

majd továbbutazunk Dessau-Wörlitz-be, egy újabb 

világörökségi helyszínre. Az Európa-hírű Elba-menti 

kultúrtáj látványos angolparkjaival és harmonikusan 

tájképbe illeszkedő kastélyaival, templomaival 

jórészt III. Lipót anhalt-dessau-i herceg uralkodása 

idején jött létre, aki a 18. században az Elba 

mocsarait lecsapolva szinte teljes hercegségét 

egybefüggő kertbirodalommá alakította.  

Szabadidőt követően továbbutazás Wittenbergbe. Ez a látogatás utazásunk csúcspontja, hiszen itt 

teljesedett ki Luther élete és munkássága:500 éve, 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom 

kapujára tűzte ki 95 pontból álló téziseit, új fejezetet nyitva ezzel a vallástörténetben. A templomban 

található Luther és vallási reformer kortársa, Melanchton Fülöp sírja. Városnézésünk során megismerjük 

a Luther- és Melanchton-házakat, Luther szobrát, valamint Cranach, a neves arcképfestő egykori otthonát 

is. A városi templom meseszép Cranach-oltárában is gyönyörködhetünk – itt gyakran prédikált Luther is. 

A Drezda környéki szálláshely elfoglalása, vacsora. 

4. nap  Drezda - Prága 

Reggeli után indulás Drezdába, ismerkedés a gyönyörűen újjáépített belváros látnivalóival: Zwinger, 

Semperoper, Albertinum, a Frauenkirche romjai, „Európa balkonja „ a Brühlse Terasse a Delfin-kúttal. 

Továbbutazás az Elba völgyének csodás, Szász-Svájcnak nevezett nevezett részén a cseh fővárosba. 

Prágában rövid séta, szabadidő az óvárosban (Orloj, Tyn templom, Károly-híd, Mala Strana). Hazaérkezés 

a késő esti órákban. 

 

 

Az ár tartalmazza: idegenvezető díját, a 

parkolást, az úthasználati díjakat, audioguide 

használatot az utazás teljes időtartamára és az 

útlemondási biztosítást. 

 

Az ár nem tartalmazza a  belépődíjakat és a 

betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. 

Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez 

alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy 

rendelkezik utasbiztosítással az adott 

időszakra.  

 


