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Charme, mangfoldighed og smuk kanalrundfart .
Nordtyskland kan det meste.  
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TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

Friedrichstadt og Lübeck 



Oplev en tysk lille perle af en by, med hollandsk særpræg og sejl en tur på kanalerne.
Vi skal også besøge marcipanens højborg Lübeck med den imponerende
Holstensport. På hjemvejen lægger vi turen forbi Emil Nolde Museum—med ”de
hemmelige” kunstværker fra en af det 20. århundredes mest kendte kunstnere. 
Tag med Læserklubben når vi tager på forårstur fra Skive og Herning mellem klokken
06.30-7.30 til det nordtyske 3.-5. maj. 

Lille Amsterdam
Holland har været en stor inspiration for mange lande og storbyer. I den nordtyske
by Friedrichstadt har den været så stor, at byen faktisk kaldes for ”Lille Amsterdam”.
En stor tilskrivning af inspirationen ligger i at byen blev grundlagt af tilflyttende,
religiøse nederlandske flygtninge i 1600-talet. I dag findes der stadig flere
trossamfund i den lille by og netop på grund af de mange religionssamfund, er
Friedrichstadt også blev kaldt ”byen for tolerance”. 

På vejen sydpå serveres et smurt rundstykke med kaffe inden vi sidst på
formiddagen ankommer til Friederichstadt. Vores rejseleder tager os under armen
og viser rundt i byen. Frokosten nydes på egen hånd og for egen regning.

En kanalrundfart på smukke Grachenfahrt er en oplevelse vi ikke skal være foruden.
Det er en helt anden måde at opleve den charmerende by på. Efter endt
kanalrundfart, hopper vi igen på bussen og vender kursen mod Lübeck med stop i
Mühbrook tæt på Neumünster, hvor vi indkvarterer os på det skønt beliggende 3-
stjernede Hotel Seeblick Engel som ligger lige ud til skønne Einfelder See.

Vi nyder en 3-retters middag efter kokkens valg på hotellet. Efter en begivenhedsrig
dag, er aftenen til fri disposition.

Marcipanbyen
Efter et godt morgenbord, tager vi ind til stemningsfulde Lübeck. Frydefuld, livlig og
fredfyldt er byens hjerteslag, der pulserer gennem de snoede gader i den ø-formede
gamle bydel og fylder den imponerende murstensarkitektur med liv. Med afsæt i
byens motto ”harmoni indeni—fred udenfor”, vil vores rejseleder Karsten give en
byvandring rundt i Lübecks historiske gader.

Byen er i dag kendt som Marcipanbyen, da lübeckerne havde evne for at udvikle en
særlig fin marcipan. Butikken Niederegger er med den flotte middelalderfacade midt
på Breite Strasse, et besøg værd. Det er en butik i hele tre etager, der er dedikeret til
marcipanen. 

Program



Kørsel i 4 stjernet bus
Erfaren Rejseleder 
Smurt rundstykke med kaffe.
Ophold på Hotel Seeblick inkl. morgenmad (2 nætter)
2 x aftenmenu med 3 retter.
By rundvisning Friedrichstadt + Lübeck
Billet til kanalrundfart i Friedrichstadt
Entré til Emil Nolde Museet.

I stueetagen finder man stort udvalg af marcipan, førstesalen danner rammerne for
den ikonisk café af samme navn og øverst er der et marcipanmuseum, som giver et
helt særligt indblik i marcipanens og familien Niedereggers historie. Resten af dagen
er på egen hånd og rejselederen hjælper gerne til ideer at oplevelser og spisesteder.
Lübeck er Slesvig-Holsteins næststørste by og de gamle bygninger fra middelalderen
har sikret byen status på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Sidst på
eftermiddagen, drager vi tilbage til hotellet, hvor vi nyder nok en 3-retters
aftenmenu.

De umalede billeder
Når morgenmaden er indtaget på rejsens sidste dag, kører vi nordpå mod den
Sydslesvigske vestkyst. Få kilometer syd for den dansk-tyske grænse ligger
Noldemuseet. Emil Nolde hører til en af de mest kendte kunstnere fra det 20.
århundrede og er samtidig en af første malere indenfor ekspressionismen. Selvom
Nolde viste stor sympati for nazisterne, blev han pålagt malerforbud i 1941.  Nolde
turde ikke male oliemalerier, fordi farverne kunne lugtes. I stedet malede han
akvareller, som vi i dag kender som de umalede billeder. Efter at en lokal guide har
vist os rundt på museet, har vi tid på egen hånd hvor tiden blandt andet kan benyttes
til at besøge den tilstødende skønne have, hvor Emil Nolde også fandt meget
inspiration.

Vi gør afslutningsvis et lille stop ved græsekiosken Fleggaard, inden vi svinger forbi
Højer Sluse og nyder, som turens sidste indslag, en god middag på skønne Weis Stue
i Ribe med en dejlig omgang hakkebøf med bløde løg og skysovs.

Forventet ankomst i vores hjembyer mellem klokken 21-22.

Prisen for denne kulturperle er 2395 kroner for avisens abonnenter.
Eneværelsestillæg koster 595 kroner. Ønsker du en bestemt plads i bussen kan dette
reserveres for 100 per person. 

Husk pas, euro og sko efter vejrforholdene. 

Prisen er inklusive: 

Tilmeld dig til Læserklubben når det passer dig på mail@laeserklubben.dk eller på
96263756/96263757 inden for avisens åbningstid mandag - torsdag 08.00-16.00 og
fredag 08.00-15.30. 


