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Prisen for turen til Buchenwald blir kr. 5 790,-
Inkludert:

• Buss i 6 dager

• Ferje Oslo Kiel i dobbeltlugar

• Ferje Kiel Gøteborg i dobbeltlugar

• 3 overnattinger i dobbeltrom på Kaiserin Augusta

• 5 frokoster

• 5 middager

• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom og lugar hele turen: kr. 1 500,-

WEIMAR     SCHILLER     GOETHE     BACH     FRANZ LISZT     KZ BUCHENWALD

Buchenwald
Weimar 6 DAGER

8. TIL 13. APRIL 2010
tur nr. 2980



DAG 1 – TORSDAG 8. APRIL 2010 OSLO – KIEL
Vi møtes på Color Line-terminalen på Hjortneskaia kl. 12.00. Color Fantasy har avgang
fra Oslo kl. 14.00. Etter at vi har funnet lugarene våre og kikket oss rundt på båten
møtes vi til felles buffet i restaurant Grand Buffet på dekk 6 kl. 18.00. 
Resten av kvelden hygger vi oss sammen før vi går til sengs i våre dobbeltlugarer.

DAG 2 – FREDAG 9. APRIL 2010 KIEL – WEIMAR
Vi spiser frokost i restaurant Grand Buffet på dekk 6 (åpen fra 07.00-09.30). Etter 
frokost henter vi bagasjen og går av båten. Vel ute av terminalen møter vi bussen 
vår og starter turen mot Weimar.  Vi kjører forbi Hamburg og Hannover og gjør de 
nødvendige stoppene på veien. Ca kl. 19.00 ankommer vi Weimar og sjekker inn på 
vårt hotel, Kaiserin Augusta hvor vi skal bo i tre netter. Kl. 21.00 Samles vi til middag.
På Kaiserin Augusta overnatter vi i dobbeltrom.

DAG 3 – LØRDAG 10. APRIL 2010 WEIMAR
Vi spiser frokost på hotellet før vi ser oss rundt i Weimar. Weimar var tysklands 
ledende kultursenter under storhertug Karl August (1775-1828). Her bodde Wieland,
Herder, Schiller, Goethe og Bach og her var Franz Liszt hoffkapellmester. Bykjernen
ble rasert ved flyangrep 1944-45, men Goethehaus og Goethe-Nationalmuseum er
gjenreist. I det tyske nasjonalteater ble Weimarforfatningen skapt i 1919. Det blir 
mulighet for å se museer viet til Goethe, Schiller, Nietzsche og Liszt i tillegg til å få
med seg den kjente Bauhaus-arkitekturen som er på UNESCOs liste over verdens 
kulturarv. På kvelden samles vi til felles middag på hotellet.

DAG 4 – SØNDAG 11. APRIL 2010 WEIMAR – BUCHENWALD – WEIMAR
Etter frokost på hotellet reiser vi ut til KZ Buchenwald for å delta på den offisielle 
markeringen for frigjøringen. I denne leiren samlet man de norske studentene og 
lærerne i et forsøk på å omskolere dem til gode germanere. 11 April 1945 flyktet 
SS-mannskapene og motstandsgruppen overtok kontrollen til de amerikanske styrkene
kom fram. Da var det ca 21 000 fanger i området, blant dem 4 000 på selve leirområdet.
Samme dag inntar de amerikanske styrkene leiren og finner 54 549 døde fanger. 
Programmet for dagen kommer senere. På ettermiddag reiser vi tilbake til hotellet. 
Her blir det felles middag.

DAG 5 – MANDAG 12. APRIL 2010 WEIMAR – KIEL
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og starter turen til Kiel hvor vi skal ta Stena-Lines
båt til Gøteborg. Båten har avgang fra Kiel kl. 19.00. Vi samles til buffet om bord etter 
at vi har funnet lugarene våre. (Dobbeltlugarer). 

DAG 6 – TIRSDAG 13. APRIL 2010 GØTEBORG  - OSLO
Etter frokost ombord går vi i land og setter oss i bussen som skal ta oss siste etappe
gjennom Sverige og hjem til Oslo. Vi regner med å ankomme Oslo ca kl. 13.00.

Goethehaus


