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Flodnettet i Spreewald 
skaber en unik geografi

Lutherstadt Wittenberg

På Schlosskirchens døre i 
Lutherstadt Wittenberg søm-
mede Martin Luther sine 95 
teser fast i år 1517. I dag står 
hans statue foran kirken

Vi besøger 
den slaviske borg Raddusch

Spreewald – Cottbus

Spreewald, sydøst for Berlin, er noget 
ganske særligt. Det UNESCO-listede 
biosfærereservat, som kaldes ”Europas 
landlige Venedig”, har 1500 km vandveje 
og et utroligt rigt dyre- og planteliv – bl.a. 
yngler både storken og den sjældne isfugl 
her. Vi indkvarterer os i den charmerende 
by Cottbus, der har gamle bymure og 
hyggelige stræder – og som ligger direkte 
ned til floden Spree. I området bor også 
sorberne, et af Tysklands anerkendte 
mindretal, som holder fast i eget sprog og 
gamle traditioner. 

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neumünster, 
inden vi først på aftenen ankommer til Cottbus. 
Indkvartering og middag på hotellet.

UDFLUGTER
Cottbus og Raddusch – heldagstur
Vi går en byrundtur i Cottbus gamle bydel, hvor 
seværdigheder og historiske mindesmærker præger 
bybilledet. Vi kommer forbi slotskirken og ser den 
middelalderlige bymur samt det 31 meter høje 
Spremberger Turm, som er byens vartegn. På han-
delspladsen Altmarkt er der tid til shopping og evt. 

besøg i Apotekermuseets lille urtebutik eller en pause 
på en af pladsens mange caféer. Om eftermiddagen 
kører vi til slaverborgen Raddusch, som stammer 
fra 900-tallet. I det tilhørende museum hører vi om 
arkæologiske fund fra slavernes historie på stedet 
gennem 12.000 år. Om aftenen nyder vi en middag på 
en lokal restaurant.

Lübbenau Spreewald – heldagstur
Fra hotellet kører vi ud af Cottbus forbi den rekon-
struerede slaverborg Raddusch. Herfra videre til 
Lübbenau, som også går under navnet ”Spreewalds 
hemmelige hovedstad”, og som ligger i det berømte 
biosfærereservat. Her er der mulighed for en sejltur 
på kanalerne. Undervejs holder vi frokostpause i 
den lille eventyrlige by Lehde, hvor de mange øer 
kun er forbundet med gangbroer. Her kan man 
besøge frilandsmuseet og se, hvordan Spreewald-
beboerne levede tidligere. Turen går herefter tilbage 
til Lübbenau. Vi kommer forbi St. Nikolai Kirke og 
besøger Sagenbrunnen, hvor de fabelagtige væsener 
fra Spreewalds gamle sagnomspundne fortællin-
ger fascinerer. Vi afslutter i de hyggelige stræder 
i Lübbenau Altstadt. Ankomst til hotellet sidst på 
eftermiddagen. Om aftenen nyder vi en middag på en 
lokal restaurant.

Lutherstadt Wittenberg og Jessen – heldagstur 
Vi besøger den smukke, gamle by og ser også 
Lutherhuset og Sct. Maria Kirken, inden vi forsætter 

til vinbyen Jessen. Her besøger vi en lokal vinbonde, 
hører om vinfremstilling og smager på den lokale vin. 
Her vil vi også spise en let frokost. Om aftenen nyder 
vi en middag på en af de lokale restauranter.

HJEMREJSE
Hjemrejse med buffet i Rødekro.

OM HOTELLET
SORAT Hotel Cottbus er perfekt beliggende i den 
historiske Cottbus Altstadt, hvor der er hyggelig 
atmosfære, masser af gadeliv, caféer og gode shop-
pingmuligheder. Floden Spree og mange seværdighe-
der ligger i gåafstand derfra. Hotellet har lobbybar, 
sommerterrasse med udsigt til Schlosskirche og 
elevator. Alle hotellets 98 værelser er med bad, toilet, 
hårtørrer, aircondition, TV, telefon og gratis Wi-Fi. 
www.sorat-hotels.com 

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

25. maj 3F 3.695
24. juni 3F 3.695
29. juli 3F 3.795
26. august 3F 3.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 480

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 4 overnatninger i Cottbus
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer og kanalrundfart
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Besøg hos vinbonde ca. EUR 15, 
kanalrundfart ca. EUR 15, Slaverborg EUR 7.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Cottbus (gns.): maj-aug. 12°-24°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SPE

Naturparadiset Spreewald – 
Europas største indlandsdelta

 5 DAGE FRA 3.595


