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Tysklands grønne hjerte
Thüringen kalder sig med rette “Tysklands 
grønne hjerte”. Ikke mindst på grund af 
Thüringer Wald, der med sit enestående 
naturlandskab møder os med skovklædte 
bjerge, dybe dale og rislende bække. Men 
Thüringen byder også på spændende 
historie, en rig kultur og unikke traditioner. 
Fra vores base i Ilmenau, i udkanten af 
Thüringer Wald, besøger vi glaspuster-
byen Neuhaus, den beboede bro i Erfurt, 
nationalparken Hainich med ”trækrone-
stien” – og ikke mindst det monumentale 
Wartburg, hvor Martin Luther oversatte  
Det Nye Testamente.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neumünster og 
overnatning i Göttingen. Næste dag kører vi mod vores 
hotel i Thüringen, hvor vi ankommer om eftermiddag- 
en efter at have besøgt nationalparken Hainich og 
Wartburg Slot – se mere nedenfor.

UDFLUGTER
Hainich – Eisenach – heldagstur
Fra Göttingen kører vi til nationalparken Hainich, 
hvor vandreturen på den helt specielle “trækrone-
sti” gør det muligt at opleve nationalparkens ellers 
utilgængelige områder med trækronerne i øjenhøjde. 
Turen foregår på stabile broer, og der er mulighed 
for at tage elevator derop. Vi besøger også Eisenach, 
hvor vi møder synet af borgen Wartburg, der med sin 
smukke beliggenhed på bjergtoppen rejser sig over 
byen. Her får vi mulighed for at opleve borgen, som 
var Martin Luthers hjem, da han boede i eksil, mens 
han oversatte Det Nye Testamente. Vi spiser frokost i 
Eisenach. Entré til “trækronestien” koster DKK 65 
pr. person og skal bestilles ved tilmelding.

Neuhaus – Saalfeld – heldagstur
Vi kører mod Neuhaus, der er kendt for sin produktion 
af glasjulepynt efter gamle håndværkstraditioner. 

Vi besøger et glasværk, hvor vi skal på en rejse 
gennem julepyntens verden og får lejlighed til at 
kigge glaspusterne over skulderen. Der er mulighed 
for at spise frokost i Neuhaus. Turen går herefter 
videre til Saalfeld, hvor vi ser de verdenskendte og 
farverige drypstensgrotter Feengrotten. Rundvisning 
i Feengrotten koster DKK 75 pr. person og skal 
bestilles ved tilmelding.

Erfurt – halvdagstur
Efter en dejlig morgenmad på hotellet kører vi til 
Thüringens hovedby Erfurt. Vi skal på byrundtur i 
den moderne metropol og kommer bl.a. forbi St. 
Marien-domkirken. På Krämerbrücke, som er den 
eneste bebyggede og beboede bro nord for Alperne, 
oplever vi de tætliggende bindingsværkshuse, smalle 
brostensbelagte gader og de små, stemningsfyldte 
specialbutikker. Efter byrundturen kører vi tilbage til 
Ilmenau, hvor resten af dagen er fri til oplevelser på 
egen hånd.

HJEMREJSE
Hjemrejse med middagsbuffet i Rødekro.

OM HOTELLET
Hotel Tanne ligger godt placeret i Thüringen for 
enden af gågaden i universitetsbyen Ilmenau. Hotellet 
har reception, restaurant med terrasse, café, elevator, 
motionsrum og sauna. Værelserne er hyggelige og 
nyrenoverede med bad og toilet, hårtørrer, TV, radio, 
telefon og gratis Wi-Fi. Forplejningen består af en 
righoldig morgenbuffet og 3-retters menu eller buffet 
om aftenen. www.hotel-tanne-thueringen.de

 5 DAGE FRA 3.595

Thüringen 
– Ilmenau

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

2. juli 4E 3.595
6. august 4E 3.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 400
Rabat for 3. person på værelse 360

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

ENTRÉER Rundvisning på Wartburg ca. EUR 10.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Ilmenau (gns.): juli-aug. 17°-26°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/THU

Mulighed for at spadsere mellem 
trækronerne i Nationalparken Hainich


