
DAG 1: MAANDAG 22 OKTOBER Na de ophaalroute rijden we naar Dillenburg - de geboorteplaats 
van Willem van Oranje. We hebben na bezoek aan het slot en bijbehorend museum een warme 
lunch in het 300 jaar oude Hotel Dillenburg in de binnenstad .  We rijden direct door naar Erfurt 
(hoofdstad van Freistaat Thüringen), waar we rond 18:30 uur aankomen. We overnachten in 
het Augustijnerklooster waar Maarten Luther zijn intrede deed als monnik (drie nachten). Er is 
een koud buffet in het klooster om 19:00 uur. Daarna voor liefhebbers een wandeling door de 
historische binnenstad van Erfurt; Stadt der Türme. We hebben daarna een vesper in de kapel van 
het klooster  van 21:00 – 21:30 uur.

DAG 2: DINSDAG 23 OKTOBER Na het ontbijt rijden we naar de historische stad Mühlhausen. 
Orgelvorspiel in de Divi-Blasii kerk waar J.S. Bach een jaar werkte in 1707 (een jaar na zijn vertrek 
uit Arnstadt). Organisten onder ons mogen op het gereconstrueerde orgel dat de jonge Bach 
zelf ontwierp spelen. Na een wandeling door het magnifieke centrum met zijn rijke geschiedenis 
(Boerenoorlog en Thomas Müntzer!) is er gelegenheid tot lunch in Hotel Zum Loewen aan de 
Kornmarkt. Terug in het klooster in Erfurt om 16:00 uur. We wandelen nu naar de Dom (door 
Bonifatius gesticht) voor een Bachwandeling. Als U aan het eind de Methodistenkerktoren op de 
Krämerbrücke beklimt met grandioos uitzicht over Erfurt, begrijpt waarom het de Stadt der Türme 
genoemd wordt. Er is weer een koud buffet in het klooster met afsluitende vesper.

DAG 3: WOENSDAG 24 OKTOBER Na het ontbijt vertrekken we naar Eisenach, de geboorteplaats 
van J.S. Bach. We bezoeken de St. Joriskerk met een cultuurhistorische rondleiding door Uw eigen 
reisgids. Luther was er koorknaap, J.S. Bach en zijn broers werden er gedoopt, Telemann was er 
organist/ kantor. We lopen vervolgens via het gymnasium waar zowel Luther en Bach scholieren 
waren naar het Bach-familiegraf. Vervolgens bezoeken we het Bachhaus en museum waar U een 
kort concert krijgt van de conservator inclusief een muzikale demonstratie, een keuze uit de 300 
originele barok-instrumenten die het museum rijk is. Vervolgens gelegenheid tot lunch aan het 
mooie in het Gewölberestaurant, Markt 7. Daarna de Wartburg waar Luther in 10 maanden van 
1520-1521 het Nieuwe Testament en de Psalmen vertaalde. Dit bezoek duurt ca. 2 uur. We rijden 
daarna direct terug naar het klooster in Erfurt waar we ca. 17:15 uur terug zijn, en ons nog even 
kunnen vertreden. Om 18:30 uur kunnen we opnieuw van het koude buffet genieten. Er is dan 
vervolgens weer een korte vesper in de kapel.

DAG 4: DONDERDAG 25 OKTOBER Na ontbijt eerst een korte rondleiding door het Augustijner-
klooster, museum en kloosterkerk. Daarna vertrek naar het nabijgelegen Weimar waar we de 
Petrus & Pauluskerk (= Herderkirche) bezoeken. Liefst vijf van J.S. Bachs en Maria Barbara’s 
kinderen werden hier gedoopt.  In deze wereldberoemde stad woonden lange tijd ook o.a. Schiller, 
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Liszt en Nietzsche. Het Bauhausmuseum ligt aan het genoemde Theaterplatz. De lunch is voor 
eigen rekening. U mag Weimar zelf verkennen met de stadskaart , of met Uw eigen reisleider 
een korte wandeling maken met bezoek aan het stadsslot en het Goethehuis. Berucht is het 
concentratiekamp Buchenwald vlak buiten de stad, waar belangstellenden in het begin van 
de middag met Uw gids ruim een uur doorbrengen. Anderen worden later in het stadscentrum 
opgehaald. We rijden rond 16:00 uur naar het Parkhotel in Leipzig, waar ook dinerbuffet. Na het 
diner wordt er een dvd gedraaid van de film Nicolaikirche met Nederlandse ondertiteling.

DAG 5: VRIJDAG 26 OKTOBER Na het ontbijt rijden we naar Wittenberg, waar Martin Luther het 
grootste deel van zijn leven doorbracht met bezoek aan de Slotkerk (graven van Luther, Melanchton 
en Frederik de Wijze). We wandelen naar de markt, bezoeken het Lucas Cranachhuis en drinken 
vervolgens koffie op een terras. Orgelconcert in de stadskerk (= moederkerk der Reformatie). 
Bezoeken aan het Melanchtonhuis. Om 13:15 uur een warme lunch (inbegrepen in de reis) in 
Hotel-Restaurant der Goldener Adler aan de markt. Daarna bezoek aan het Augustijnerklooster 
waar Luther werkte en met zijn familie woonde. Vandaar reizen we terug naar Leipzig. In ons hotel 
zitten we op loopafstand van alle bezienswaardigheden. Diner in Leipzig op eigen gelegenheid.  Het 
avondprogramma na het diner wordt in overleg met de deelnemers tijdens de reis.

DAG 6: ZATERDAG 27 OKTOBER Na het ontbijt worden we opgehaald voor een 
binnenstadwandeling van ruim een uur met de Nederlandse universitaire docente Joke Oud. Zij 
was al in de stad tijdens de ‘Wende’ van 1989, en kan het verhaal van Leipzig in een historisch 
perspectief plaatsen als geen ander. Via het oude raadhuis stappen we op de bus voor een twee 
uur durende rondrit door Leipzig met o.a. een bezoek aan het Völkerschlachdenkmal. We lunchen 
samen in restaurant Thüringerhof dat al eeuwen oud is. Het ligt op 200 meter van de Thomaskirche 
waar om 15:00 uur de motetten zijn – tot 16:15 uur. Vervolgens hebben we een rondleiding door het 
Bacharchiv met kort concert in de Sommersaal. Rest van de dag vrij vanaf 18:00 uur. Diner op eigen 
gelegenheid. Hebt U vervolgens nog een gids nodig, dan staat Uw reisleider ter beschikking om U 
op weg te helpen. Vanaf 20:30 uur is er ruimte voor napraten in het hotel en om onderdelen van het 
programma die nog niet voldoende onder de aandacht waren geweest in voorgaande dagen. Graag 
horen we Uw suggesties tijdens de reis!

DAG 7: ZONDAG 28 OKTOBER Om 10:00 uur is er dienst in de Nikolaikirche met daarna koffiedrinken 
en een lichte lunch in de Nikolaischool. We rijden uiterlijk 12:30 uur weg naar een nog nader te 
bepalen culturele stop onderweg en daarna recht door naar Apeldoorn, waar we rond 19:00 uur 
aankomen. Vervolgens via Groningen terug naar Friesland. 

REISINFORMATIE
Reis : Luther-Cranach-Bachreis    
7-daagse cultuurreis

VERTREK: maandag 22 oktober 2018
RETOUR: zondag 28 oktober 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 790,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 130,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Uitgebreide hotelinformatie bij boeking. 
Alle kamers zijn minimaal voorzien van  
douche en toilet

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar
•  6 x overnachting in hotel o.b.v. logies en 

ontbijtbuffet
•  Lunch dag 1, 5 en 6
•  Koud buffet dag 1, 2 en 3
•  Dinerbuffet dag 4
•  Orgelconcert op dag 5
•  Concert Sommersaal dag 6
•  Alle in de tekst genoemde excursies 
•  Alle toegangsprijzen musea / kerken

OPSTAPSCHEMA
•  Friesland: plaatsen en tijden in overleg, korte 

ophaalroute
•  08:00 Groningen 
•  10:30 Apeldoorn
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