LUTHER NYOMÁBAN
2010 május 25-29.
Utazás: komfortos, légkondicionált autóbusszal, az alábbi útvonalon: Miskolc-Bp.-Melk-SalzburgAltötting-Augsburg-Wartburg-Eisenach-Lipcse-Eisleben-Wittenberg-Lipcse-hazautazás
Elhelyezés:2-3 ágyas, saját WC-s, zuhanyzós szállodai szobákban.
Ellátás: reggeli, vacsora.
Programunk:
1.nap: Indulás 5.00-kor, Miskolcról az Evangélikus-templomtól, utazásunk alatt csak rövid
pihenıre állunk meg, viszont Melkben meglátogatjuk a nagyhírő Bencés apátságot.
Ezután folytatjuk utunkat és a kora esti órákban érkezünk meg Salzburga szálláshelyünkre.
2.nap: Reggel Altöttingben egy híres körképet tekinthetünk meg Jeruzsálem és a Golgota
ábrázolásával, majd továbbutazunk Augsburgba, mely az evangélikus hitvallás
szülıvárosa, és az 1530-as Birodalmi Győlés révén kapcsolódik Luther életéhez.
A Szt. Anna templomot és a Dómot látogatjuk meg gyalogos sétánk során. Ezután
rövid szabad programra is lesz lehetıségünk. A városnézés után este elfoglaljuk
szállásunkat, vacsora, pihenés következik.
3.nap: Korán reggel folytatjuk utunkat tovább Luther nyomában, Eisenachba utazunk, ahol
megtekintjük Wartburg várát, ahová az 1521-es Birodalmi Győlés után került és itt
fordította németre a Bibliát. A városközpontban ellátogatunk a Luther és Bach házba.
Folytatjuk utunkat, estére elfoglaljuk szállásunkat Lipcsébe vacsora.
4.nap: Reggeli után rövid látogatás a Szt. Tamás templomban, ahol J.S.Bach végsı nyughelyét láthatjuk, majd haladunk tovább felfedezı utunkon és hamarosan eljutunk
Eislebenbe, ahol szülıházát keressük fel, majd azt a házat ahol meghalt ill. a Szt.
András templomot, utolsó prédikációjának helyét. Délután Wittenbergbe megyünk
ahol a híres vártemplom falára kiszegezte 95 tételét (1517. okt. 31.) és ezzel elindította a reformációt, az egyetemes egyház megújulását. Sétánk sorá megtekintjük a
Stadt Kirche-t és a Luther házat is. Ezután rövid vásárlásra is lehetıségünk lesz.
A tartalmas nap végén visszamegyünk Lipcsébe, vacsora, szállás.
5.nap: Elbúcsúzunk Németországtól és indulunk hazafelé. Rövid pihenıkkel utazunk, késı
este érkezünk meg élményekben gazdag túránkról.
Részvételi díj: 71.000,-Ft/fı - mely tartalmazza az autóbuszos utazás, pályadíjak, 4 éjszakai
szállást, 4 reggelivel, 3 vacsorával és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza
a belépıjegyek és az utasbiztosítás költségeit.(csoportos bizt.:390,-Ft/fı/nap)
Jelentkezés: 30.000,-Ft/fı elıleg befizetésével, melynek határideje: 2010 január 22.(a
második részlet áprilisban lesz esedékes). A nem Miskolciakat kérjük, hogy az elıleget a
gyülekezet OTP számlájára fizessék! számlaszám: 11734004-20010654.). Kérjük, hogy a
Miskolciak az Egyház pénztárába: Schermanné, Klárikának fizessenek. Belvárosi
Evangélikus Lelkészi Hivatal: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.
Az utazással kapcsolatban kérjük Sándor Frigyes esperes urat hívják: Mob.: 20/824 3222.
(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezést az elılegnek a számlára történt
beérkeztével vagy a pénztárba történı befizetéssel tekintjük elfogadottnak!)

Kedves Testvérünk, Barátunk!
Elızetes tájékoztatásunk, beszélgetéseink alapján örömmel értesítjük, hogy a korábbi útjaink
sikerén felbuzdulva ismét meghirdetjük Luther nyomában címő németországi utazásunkat.
A részletes programot mellékeljük, amibıl az utazásra, jelentkezésre vonatkozó tudnivalók
megismerhetık, azonban néhány tudnivalóra még felhívjuk szíves figyelmét.
Az utazást az elızetes igények, egyeztetések alapján a májusi idıszakban szervezzük. Az
autóbusz, melyen utazunk a napjainkban igényelt komfortfokozattal rendelkezik, a szállodák
az elızı utakhoz hasonlóan, kényelmesek, komfortosak. Mivel korán fogunk indulni a
vidékrıl autóval érkezık részére biztosítjuk, hogy a Luther udvarban parkolhatnak le
autójukkal, melyek végig az út során így védett helyen lesznek! Az utazás útvonalán
felszállási lehetıséget biztosítunk, melyeket a késıbbiekben még pontosítunk, pl. a
Budapestiek a Hısök terén a Mőcsarnok elıtt szállhatnak majd fel, 7.45-kor. Az utazáshoz
elegendı a személyi igazolvány is (a régi is) akinek nincs útlevele, de kérjük okmánya
érvényességét mindenki idıben ellenırizze! Nagyon fontos: Az adatok közlésekor kérjük
adja meg kivel szeretne egy szobában aludni, akik egyedül utaznak azokat társítjuk 2-3 ágyas
szobában elhelyezve ıket, életkorra ill. egyéb szempontokra figyelve! Autóbusszal megyünk
mindenhol a látnivalók közelébe, de hosszabb sétákra is számítani kell egy-egy városban!
Az út során bıséges reggeli és 2 fogásos vacsora biztosított, egyéb étkezésekrıl mindenki
maga kell, hogy gondoskodjon. A belépıjegyek várhatóan 35 (diákoknak 20) euróba
kerülnek majd, amennyiben legalább 21 fı igényli utasbiztosítás köthetı 390,- Ft/fı/nap áron,
ezt mindenkinek azért ajánljuk, mert baj esetén széleskörő segítséget nyújt! Az autóbuszon az
ülésrendet a jelentkezések, befizetések sorrendjében fogjuk kialakítani!
Várjuk mielıbbi jelentkezésüket, szép élményekben gazdag utazást kívánunk!

Baksa László
utazásszervezı

Kedves Testvérek!
Számomra nagyon nagy öröm, hogy újra, immár harmadszorra megszervezhetjük a „Luther
nyomában” utunkat. Igyekezünk többet adni – a velünk Luther életútját végigjáró
zarándokoknak – a puszta ismereti tájékoztatónál, a helyszínek történeti ismertetésénél.
A célunk a reformáció lelki, szellemi örökségének megelevenítése.
Egyben köszönöm, hogy megtisztel bizalmával, amikor erre az utunkra jelentkezik.

Testvéri szeretettel:

Miskolc, 2009. december 03.

Sándor Frigyes
esperes csoportvezetı

