Nadere info:
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot de heer Paul Schott
06 - 20 96 19 25
beheerder@bonifatiusparochie.info

Reistechnische verzorging:
Pelikaan Groepsreizen & Incentives
Tel. algemeen: +31 (0) 88 735 45 50
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
www.groepsreisopmaat.nl

Reis met ons mee naar

Fulda en
Wittenberg!

Fulda

Al 1200 jaar is de stad middelpunt van het religieuze leven in
Duitsland. Met de H. Bonifatius begint een religieuze traditie die zich
uitstrekt tot de conferentie van Duitse bisschoppen die hier jaarlijks
plaatsheeft. Fulda is ook zetel van de Duitse Evangelische Kirchentag.
De stad ontstond bij de gelijknamige benedictijnenabdij die hier in 744
door de H. Sturmius, een discipel van Bonifatius, werd gesticht. De abdij,
waaraan een beroemde kloosterschool was verbonden en waar veel
handschriften werden gekopieerd, werd een belangrijk centrum van de
Karolingische renaissance. In ca. 810-820 werd hier het Hildebrandslied
opgetekend. In 822 werd de grote geleerde Hrabnus Maurus abt
van het klooster. In de 18de eeuw werden de abten van Fulda tot
vorstbisschop verheven, waarmee een nieuwe bloei begon. In die tijd
ook ontstond een belangrijke faience- en porselein- manufactuur. Na
de secularisatie, 1802, was het vorstendom korte tijd in het bezit van
prins Frederik Willem van Oranje, de latere koning Willem l, nadien werd
het bij Hessen-Kassel, ten slotte, 1866, bij Pruisen gevoegd. De barokke
stadskern herinnert aan de tijd dat de abten van Fulda het hoogtepunt
van hun wereldse glorie bereikten.

Leipzig

Na de oorlog en de val van De Muur is Leipzig razend snel erbovenop
gekrabbeld en heeft het zich ontwikkeld tot een stad die de moeite
waard is om te bezoeken. De meeste gebouwen dateren van vlak
voor en na het communisme. Maar het kleine stadscentrum is bijna
onaangetast gebleven. Er zijn prachtige kerken, overdekte passages,
het 16e eeuwse stadshuis en de oudste universiteit van Duitsland zijn in
Leipzig gevestigd. In de gotische Thomaskirche, waar Johann Sebastian
Bach de cantor was, ligt hij Bach begraven. Voor de muziekliefhebbers
zijn er regelmatig nog concerten en is er ook een Bachmuseum.

Wittenberg

Wittenberg is een unieke stad, waar de geschiedenis van de Reformatie
op veel plaatsen nog steeds levendig aanwezig is. In de door toedoen
van Martin Luther het geestelijke centrum van Europa. Behalve Luther
woonden en werkten ook zijn medestrijder Philipp Melanchthon en de
schildersfamilie Cranach in Wittenberg. De originele Luthermonumenten
behoren sinds 1996 tot het UNESCO Werelderfgoed.

5-daagse reis
15 t/m 19 augustus 2017
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Reis met ons mee naar

Fulda en wittenberg
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5-daagse parochiereis
programma
Dag 1, dinsdag 15 augustus 2017

Dag 4, vrijdag 18 augustus 2017

•
•
•
•
•

• Ontbijt hotel
• B ezoek onder leiding van een Duitssprekende gids aan Slotkerk
“Allerheiligen”, met de beroemde deur, waaraan Luther zijn
stellingen ophing. (Vanaf de toren van de Slotkerk geniet men van
een fantastisch uitzicht over de uiterwaarden van de Elbe) én het
Lutherhuis, woonhuis van Martin Luther (circa 2 uur).
• G
 ezamenlijke lunch in een restaurant in Wittenberg.
• B ezoek aan het Alaris Vlinderpark, een van de grootste in zijn soort
in Duitsland, meer dan 1000 m2 tropisch landschap.
• D
 iner en overnachting in het hotel

Vertrek vanaf de opstapplaats Rijswijk naar Fulda
Uiteraard worden diverse stops gemaakt om de benen te strekken
Onderweg tussenstop bij Schloss Erwitte voor een heerlijke lunch
Einde middag aankomst bij ons hotel in of nabij Fulda
Inchecken, diner en overnachting in hotel in of nabij Fulda

Dag 2, woensdag 16 augustus 2017
• Ontbijt hotel
• Dienst onder leiding van eigen pastoor in Dom St. Slvator en
Bonifatius.
• Gezamenlijke lunch in een restaurant in Fulda
• Aansluitend rondleiding door de Dom in combinatie met
het centrum van Fulda onder leiding van een Nederlands- of
Duitssprekende gids (duur circa 1,5 uur).
• Diner en overnachting in het hotel

Dag 3, donderdag 17 augustus 2017
•
•
•
•
•

Ontbijt hotel
Uitchecken hotel
Vertrek naar Wittenberg via Leipzig
Gezamenlijke lunch in een restaurant in Leipzig
Vervolgens brengen we een bezoek aan de Thomaskirche en toren
(circa 1,5 uur) én het Bach museum (circa 1 uur) onder leiding
van een Nederlands- of Duitssprekende gids. Mocht u dit te lang
vinden kan u er ook voor kiezen om maar één van deze twee
rondleidingen te doen zodat u nog wat vrije tijd heeft of eerder
naar Wittenberg kunt vertrekken.
• Vertrek naar Wittenberg
• Inchecken, diner en overnachting nabij Wittenberg

busreizen | Zonvak anties | stedentrips | autovak antie |

Dag 5, zaterdag 19 augustus 2017
•
•
•
•

Ontbijt hotel
U
 itchecken hotel
V ertrek naar Nederland
R ond de middag maken we een stop voor een gezamenlijke lunch
in een restaurant. Een mogelijkheid hiervoor is de stad Peine, maar
dan moet u rekening houden met een vroege lunch.
• A
 fscheidsdiner onderweg in Nederland
• In de loop van de avond aankomst afstapplaats Rijswijk
• A
 fscheid

Rondreis 15 t/m 19 augustus 2017
Inclusief

•V
 ervoer per luxe tourist class touringcar of verlengde touringcar.
Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met warme en koude
dranken (niet inbegrepen), airconditioning en audio- en dvd
apparatuur.
• K osten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur
• E igen opstapplaats in Rijswijk
• S teuer
• 2 Overnachtingen in een middenklasse hotel in Fulda gebaseerd
op verblijf in een tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet,
op basis van halfpension
• 2 Overnachtingen in een middenklasse hotel in de omgeving van
Wittenberg gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer voorzien
van ba/do & toilet, op basis van halfpension
• L unch bij Schloss Erwitte
•D
 ienst in de Dom St. Salvator en Bonifatius in Fulda onder leiding van
eigen pastoor (mits locatie beschikbaarheid heeft)
• L unch in een restaurant in Fulda
• R ondleiding Dom St. Salvator en Bonifatius en door het centrum van
Fulda onder leiding van een Nederlands- of Duitssprekende gids
• R ondleiding Thomaskirche en Bach museum onder leiding van een
Nederlands- of Duitssprekende gids inclusief entreegelden
• L unch in een restaurant in Leipzig
• R ondleiding Slotkerk Allerheiligen en Lutherhuis onder leiding van
een Duitssprekende gids inclusief entreegelden
• L unch in een restaurant in Wittenberg
• B ezoek Alaris vlinderpark
• L unch in een restaurant op de terugreis
•A
 fscheidsdiner
• Toeristenbelastingen

Toeslagen

•V
 erblijf in een éénpersoonskamer voorzien van ba/do & toilet, o.b.v.
halfpension (slechts beperkt beschikbaar)
€ 71,- p.p.
• Calamiteitenfonds, per 9 personen
€ 2,50

Optioneel

• Reisverzekering combinatie B (individueel)
€ 1,85 p.p.p.d.
• Annuleringsverzekering (individueel) 5,5% v.d. individuele reissom*
* Eenmalig € 4,50 poliskosten bij afsluiten van een verzekering. Over de
totale premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt
21% assurantiebelasting berekend.

Reissom

€ 554,- p.p. (o.b.v. minimaal 40 betalende deelnemers)

Inschrijven voor 25 maart 2017
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