
Tyskland – Tyskland, en LittRar Spätlese
23. september – 2. oktober 2021

Goethe, Schiller og Luther er bare noen få av de tyskere som har gjort en forskjell i kulturen.
Vi skal på en 10 dagers tur oppsøke ikke minst disse, men også andre, og andre steder av

interesse og med skandinaviske relasjoner.

Detaljert program:

Torsdag 23. september -

Avreise fra Oslo kl. 14.00 med Color Line til Kiel. Ombord vil den litt rare reiseleder holde tre foredragsbolker
med innlagte kaffe/fruktpauser. Tema gir seg selv: tysk litteratur, historie og kultur, med både noe gammelt og
noe moderne. Da man ikke lever av åndelig føde alene blir det selvsagt middag og det hele er pakket inn i
cruisefølelsen.

Litt rare foredrag Goethe & Schiller Color Line

Fredag 24. september -

Fra Kiel kjører vi forbi Hamburg og over Lüneburger Heide, før vi tar kommer til Wienhausen Kloster ved Celle.
Her får vi lunsj i Restaurant Klosterwirt, før det blir besøk på klosteret som utover å være en juvel i tysk gotikk
også har en verdensberømt utstilling av middelaldertepper.
Ved 18-tiden ankommer vi vårt hotell for to netter, Leonardo Hotel i Weimar. Vi vil få middag på hotellet denne
første kvelden. Hotellet har i øvrig badebasseng.

Lüneburger Heide Wienhausen Kloster Restaurant Klosterwirt

Tristan og Isolde teppe Weimar Leonardo Hotel
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Lørdag 25. september -

Utover d’herrer Goethe og Schiller har Weimar også noe å gjøre med Franz Listz, Friedrich Nietzsche, Rudolf
Steiner, Bauhaus og mange andre og mye annet. Vi tilbringer derfor dagen i Weimar. Etter frokost starter dagens
program med engelskspråklig vandring og bl.a. besøk i Goethehaus, Schillerhaus og Hertuginne Anna Amalias
Barokk-Bibliothek.

Det blir lunsj underveis i byen, og siden middag på restaurant i Weimar på kvelden. Ved dagens slutt har vi
sikkert lært oss alle fornavn til de mange kulturpersoner knyttet til Weimar.

Weimar

Johann Wolfgang von
Goethe

Hertuginne Anna Amalias
Bibliothek

Johann Christoph Friedrich
von Schiller

Søndag 26. september -

Etter frokost tar vi en kort kjøretur til Jena som også var viktig i den tyske klassik og romantikk, men sannelig
også er interessant på andre måter. Vi tar opphold med en byvandring og lunsj i byen. Tidlig ettermiddag
ankommer vi Martin Luthers by Wittenberg og får en Luther-vandring med besøk i Lutherhaus og Schlosskirche.
Vi overnatter i Wittenberg etter middag på Brauhaus Wittenberg Hotel. (Begge vandringene foregår på engelsk.)

Jena Martin Luther Jena

Wittenberg Schlosskirche Wittenberg Brauhaus Wittenberg
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Mandag 27. september -

Mandager er det aller meste av severdigheter stengt i Tyskland, så vi får underholde oss selv. Det vil da den litt
rare reiseleder gjøre på turen nordover. Bl.a. ved å fortelle om skulptøren Ernst Barlach, som har vært modell
for flere tyske romaner om kunstnere på flukt fra nazismen. Barlach har selvsagt et museum som like selvsagt
er stengt, men i Domkirken i Güstrow kan vi se tre av hans verker, og andre interessante saker. Lunsj tar vi også
i Güstrow.

Sist på ettermiddagen kommer vi til UNESCO-verdensarv-byen Stralsund. Vi får en liten byrundtur med
norsktalende guide før vi sjekker inn og får middag på vårt hotell, Baltic Stralsund. Her blir vi to netter

Domkirken i Güstrow Stralsund

Tirsdag 28. september -

Etter frokost på hotellet kjører vi til Greifswald, barndomsbyen til bl.a. den romantiske maler Caspar David
Friedrich – som lik dronning Eufemia har fått spor i dagens Oslo. Vi tar ett opphold ved Eldena klosterruinene
som var ett av Friedrichs hovedmotiver.
Lunsj vil vi få på Seebrücke Sellin på østsiden av Rügen, og på veien tilbake til Stralsund avlegger vi et besøk i
Putbus.

Eldena klosterruiner Seebrücke Sellin Putbus Circus

Onsdag 29. september – torsdag 30. september

Vi forflytter oss til østsiden av Rügen, og vil bli de neste to nettene på Rügen Hotel Sassnitz. Hotellet ble åpnet
i 1968, og har i det ytre bevart lite grann av den gamle DDR-stemning.

I løpet av de to dagene på Rügen skal vi se det ikoniske Prora-prosjekt, og finne spor etter Dronning Eufemia i
Rügens største by Bergen-auf-Rügen. Vi skal høyt til værs i Ernst-Moritz-Arndt tårnet, og vi skal skue utover
Østersjøen fra Königsstuhl i National Park Jasmund og fra Kap Arkona, som var venderkongens Jaromars
borg. Lunsjer og middager blir det begge dager, og måltidene er også inkludert.

Dronning Eufemia Rügen Ernst-Moritz-Arndt tårnet
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Torsdag 30. september -

Dagstur på Rügen – se ovenfor.

Prora National Park Jasmund Rügen Hotel

Fredag 1. oktober – lørdag 2. oktober. Wer eine Reise tut, der kann was erzählen

Etter frokost drar vi rett til Kiel, der Color Line venter på oss igjen, med lunsj om bord og avgang kl. 14.00. Det
er nok inntrykk å fordøye og den litt rare reiseleder vil på hjemreisen ikke holde foredrag, men nøye seg med å
mumle litt for seg selv, forhåpentligvis fornøyd. Vi ankommer Oslo lørdag kl. 10.00.

Prora Weimar Arkona

Pris pr. person i dobbeltrom: kr. 20.900,- Tillegg for enkeltrom: kr. 4.800,-

Tillegg for utvendig lugar: kr. 1040,- begge veier
Påmelding senest: 15.09.2021

Prisen inkluderer:
 - Transport med moderne 1. klasses turbuss fra Johans Turbuss.
 - litt rar og litterær reiseledelse.
 - overnatting i dobbeltrom.
 - alle måltider: 9 middager, 8 lunsjer og 9 frokoster (flere måltider inkl. en drikke).
 - alle omvisninger og foredrag.

Med forbehold om endringer i programmet.

Bemerk:
 Husk pass og europeisk helsetrygdkort.
 Det vil også være ønskelig med en papirversjon av bevis for koronavaksinasjon.

LittRarTur v/Jan Olesen, Rådhusvegen 13A, 2066 Jessheim.
Turen gjennomføres i samarbeid med Johan’s Turbuss (medlem av Reisegarantifondet).

LittRarTur, Janmark - org.nr 979 324 197 MVA mobil: 99 54321 3 email: jan@littrartur.no


