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Tur til Tyskland, mai 2019 

 
19.05 - 25.05 2019 
 
Få områder i Europa har hatt større påvirkning på norsk historie de siste fem 
hundre årene enn Sachsen i Tyskland. Det være seg innenfor kunst og kultur, 
vitenskap eller næringsliv - fra Sachsen kom lenge de viktigste impulsene. Og hit 
reiste mange nordmenn.  
 
Vi besøker Dresden, Wittenberg og Leipzig, men også noen mindre kjente steder 
som har vært historisk viktige, slik som bergstaden Freiberg. Sachsen ligger i det 
tidligere DDR, så vi får også erfare den delen av historien. Samtidig blir det 
selvfølgelig litt om samfunnsforhold i dagens Tyskland underveis. 
 
 
Dag 1) søndag 
Torgau 
 
Gardermoen - Berlin Schönefeld 12:15 - 13:50 med Norwegian 
 
Guide og reiseleder Yngve Leonhardsen møter oss på flyplassen, hvor vi går på bussen. 
Første etappe går til Torgau.  
 
Innsjekk på Hotel Goldener Anker (http://goldener-anker-torgau.de) og påfølgende 
byvandring med Yngve fra ca. kl. 17 fram til felles middag på den trivelige restauranten 
Herr Käthe ikke langt fra hotellet kl. 19. Herr Käthe henspiller på Luthers kone Katharina 
von Bora. 
 
Ved siden av Wittenberg var Torgau den viktigste byen under reformasjonen. Her holdt  
Luthers politiske støttespillere hoff, og byen er meget godt bevart. Torgau var viktig for 
Napoleon, og under sluttfasen av 2. verdenskrig var dette stedet der amerikanske og 
sovjetiske styrker for første gang møtte hverandre. Hotell to netter i Torgau.  
 
Ca. 2 t kjøring dag 1.  
 
 
Dag 2) mandag 
Utflukt til Wittenberg og park- og landskapsvernområdet Wörlitz.  
 
Kl 9 buss til Wörlitz. Vi spaserer en time halvannen gjennom den flotte parken som er 
oppført på verdensarvlisten og er Kontinentaleuropas første landskapshage eller 
"engelske park" - med både slott og andre særegne byggverk spredt rundt. Spasérturen i 
normalt tempo tar nok en drøy time med start og slutt slottsområdet. De som synes det blir 
for langt kan i stedet sette seg på en kafé eller se seg om på egen hånd i Wörlitz. 
 
Kort busstur videre til Wittenberg. Lunsj på Restaurant Alte Kanzley vis-à-vis slottskirken. 
Byvandring med Yngve forbi bl.a. "tese-døren", Bugenhagen-Haus (Johannes 
Bugenhagen var viktig for Norge) og Lutherhaus (der Martin Luther bodde).  
Deretter blir det inngang i panorama-utstillingen "Wittenberg 1517" (et imponerende 360 ° 
tablå som viser byen på Luthers tid og de viktigste historiske scenene).  
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Gåturen begynner ved slottskirken og slutter ved panoramaet (ca. 1,5 km) 
I Torgau blir det fritid og individuell middag. Men vi reserverer også bord på et sted for de 
som ønsker det. 
 
2 t 30 min kjøring dag 2 
 
Dag 3) tirsdag 
Leipzig 
 
Utsjekk. Kl. 9 buss til Leipzig. Første stopp blir Völkerschlachtdenkmal, et gigantisk 
anlegg i jugendstil reist til minne om slaget som sto her i 1813. Napoleon ble beseiret og 
vår egen Karl-Johan, ennå Jean-Babtiste Bernadotte, spilte en viktig rolle. Så kjører vi til 
hotellet og setter fra oss bagasjen før vi begir oss ut på en byvandring med Yngve, forbi 
bl.a. Nikolaikirche (utgangspunktet for borgerrettsbevegelsen i Øst-Tyskland i 1989) og 
Thomaskirche (hvor J.S. Bach var kantor). Også Edvard Grieg og værvarslingens far, 
norske Vilhelm Bjerknes, kommer vi innom på runden gjennom denne historisk viktige 
handels- og kulturbyen.  
 
Lunsj før besøk i museet i det tidligere STASI-hovedkvarteret i Leipzig - et veldig autentisk 
sted som forteller om både det tragiske og det ufrivillig komiske ved STASI-apparatet i 
Øst-Tyskland. Omvisning ved lokal guide (i to grupper). Det var i Leipzig at protestene i 
DDR som førte til Berlin-murens fall begynte. 
 
Fritid. Det er mange gode og interessante museer i denne byen. Felles middag.  
Hotell to netter i Leipzig 
 
Ca. 1 t kjøring dag 3 
 
Dag 4) onsdag 
Zwickau 
 
Tog til Zwickau og besøk i bilmuseet som er kåret til Europas beste. Det befinner seg der 
hvor Audi og flere andre bilmerker ble grunnlagt og hvor Trabant ble produsert i over tre 
millioner eksemplarer. Fram til 1945 var Zwickau Tysklands bil-hovedstad. Det er et stort 
museum, og masse interessant å se. Hva svenske innsjøer og en danske hadde å si for 
motor-eventyret i Sachsen skal vi også få greie på før vi tar lunsj på "böhmisk" restaurant i 
sentrum. Trikk til og fra stasjonen.  
 
Retur Leipzig. Fritid før felles middag. 
 
Tog 1 t 10 min hver vei 
 
Dag 5) torsdag 
 
Dresden 
 
Tog til Dresden. Vi setter fra oss bagasjen på hotellet i gåavstand til stasjonen før 
byvandring med Yngve gjennom Dresdens storslåtte, gjenoppbygde sentrum. Vi får også 
høre om J.C. Dahl, Henrik Ibsen og andre nordmenn som har bodd i byen. Lunsj før vi går 
bort til residensslottet hvor det blir inngang i "Grünes Gewölbe", det fantastiske 
skattkammeret til kurfyrst August den sterke. 
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Da Dresden ble bombet i februar 1945 var heldigvis de fleste kunstskattene som kunne 
flyttes allerede bragt i sikkerhet. I 2019 er Residensslottet, etter 30 års arbeid, ferdig 
gjenoppbygget, og fremstår i sin fordums prakt.  
 
Fritid. Anledning for de som vil til å være med Yngve og ta bussen (kollektivtrafikk) til 
Pillnitz (barokt lystslott med en riktig flott blomsterpark). Mulighet for klassisk konsert i 
Frauenkirche eller et annet sted på kvelden. Individuell lunsj og middag denne dagen. 
 
Vi reserverer også bord på kvelden et sted for de som ønsker å spise sammen.  
Hotell to netter i Dresden. 
 
 
Dag 6) fredag 
Utflukt til Freiberg 
 
Avreise med tog til Freiberg. Byvandring med Yngve gjennom den vakre og historisk 
viktige bergverksbyen. Freiberg var et av Europas viktigste sølvverk og byen har verdens 
eldste tekniske høyskole. Det var fra sølvverket i Freiberg at fagfolkene kom som satte i 
gang gruvedriften på Kongsberg. Nordmennene manglet kunnskap om mineralogi og 
hadde ikke den tekniske kompetansen som behøvdes. Men også andre veien var det 
bevegelse: mange nordmenn reiste hit - og til Dresden - for å ta teknisk utdanning.  
 
Byen har en fantastisk utsmykket kirke, hvor vi finner et av Europas mest kostbare 
instrumenter - Silbermannorgelet fra 1714. Og det gedigne gravmonumentet til kurfyrst 
Moritz av Sachsen. Omvisning i kirken - med fremføring av orgelstykker. 
 
Felles lunsj på den koselige restauranten Schwanenschlösschen ved vannet. Fritid og 
anledning til å besøke f.eks. by- og bergverksmuseet, ta en kaffe på legendariske Kafé 
Hartmann eller beundre Terra Mineralia, verdens største - og vakreste! - mineralsamling. 
En overveldende utstilling. Vi samles til felles middag på restaurant "Himmel und Hölle" i 
Freiberg før vi tar toget tilbake til Dresden. 
 
 
Dag 7) lørdag 
Dresden - Meißen - Moritzburg - Berlin Schönefeld 
 
Kl 9 utsjekk og avreise fra Dresden med buss, først til Meißen via noen av Dresdens fine 
ytre bydeler. Byvandring med Yngve gjennom den vakre og meget godt bevarte byen med 
Tysklands eldste slott, kjent for sitt porselen. Tid til å sette seg på en kafé eller kanskje 
shoppe litt før buss videre til Moritzburg, nord for Dresden. På Adams Gasthof tar vi en litt 
sen lunsj etter fotostopp ved slottet der "Tre nøtter til Askepott" ble spilt inn. Det blir også 
tid til å strekke på beina i parken rundt jaktslottet til de sachsiske kurfyrster før siste etappe 
opp til Berlin og flyplassen. 
 
2 t 45 min kjøring dag 7     
 
Berlin Schönefeld  - Oslo Gardermoen 19:45 - 21:25 med Norwegian 
 
Pris v/20 reisende: ca. 11 750 kr/person i dobbeltrom. V/ 25 reisende: ca. 11 200 kr/person 
i dobbeltrom. Enkeltromstillegg ca. 1750. Dette avhenger av endelig pris på flybilletter og 
hvilke hotell som vil bli brukt. 
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Turen inkluderer: 
 
Fly tur/retur Oslo Gardermoen - Berlin Schönefeld inkl. flyskatter 
6 overnattinger på 3-stjerners hotell 
Buss- og togtransport i henhold til program.  
Byvandringer i henhold til program 
5 lunsjer inkl. én drikke (øl, vin, mineralvann) 
4 middager ekskl.drikke 
Inngang i i panorama-utstillingen "Wittenberg 1517"  
Inngang og omvisning i "Runde Ecke" (stasi-museet i Leipzig) 
Inngang i August Horch-Museum i Zwickau 
Inngang i "Grünes Gewölbe" i Dresden 
Omvisning i Dom St.Marien i Freiberg (med fremføring av orgelstykker. Forbehold om 
orgel-delen inntil bekreftelse foreligger) 
Brosjyre med tidslinje og viktigste hendelser/personer i tysk historie (fokus Sachsen), samt 
kart over området vi reiser gjennom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


