
Návrh programu – návšteva Lohmaru  spojená s návštevou miest, kde žil a pôsobil Martin 

Luther (11.-17.8.2015) 

11.08.  2015  - Utorok  - odchod z Popradu – Krakov  - Erfurt    cca  890 km – čo je 10 hod.  

Čas: 7:00 hod. zastávka Drážďany? – ubytovanie v Erfurte a večera asi o 19:00 hod. 

12.08. 2015  - Streda   - Raňaky 8:00 hod  o 9:00 hod. cesta  Lutherstadt Wittenberg  –  celý 

deň. Cesta cca. 200 km a to sú dve hodiny a niečo ( Lutherov dom, kostoly, dom F. 

Melanchtona a čas na obed prípadne večeru a ísť späť... návrat okolo 16:30 hod a večera  

o 19:00 hod.  

13.08. 2015.  –Štvrtok – pozrieť do obeda Erfurt – obed a po obede o 14:00 hod ísť do 

Eislebenu – rodisko Dr. M. Luthera   je to približne 100 km a 1,20 hod. cesta  - pozrieť  

múzeum - rodisko a miesto kde zomrel, kostol krstu ... večera asi v Erfurte o 19:30    

14.08. 2015 – Piatok po raňajkách odchod do Lohmaru cez Eisenach, pozrieť kde Luther 

chodil do školy, následne pozrieť hrad Wartburg – kde prekladal NZ- je to asi 70 km a 0,50 

hod. by trvala cesta. Tu mať obed. Z Eisenachu do Lohmaru je to asi 300 km teda cca. 3 hod. 

cesty. Teda nutne odísť o 14:00 hod., aby sa stihlo prísť o 17:00 hod. do Lohmaru.  

15.-16.8.2015 – sobota- nedeľa, program, ktorí nám pripravia v Lohmare. Môžeme im 

navrhnúť, čo by sme chceli vidieť. 

17.8.2015 – Pondelok ráno cesta do Popradu o 8:00 hod cez Poľsko  je to 1250 km a 12 

hodín / cez Prahu  - Lohmar Praha – 670 km –cez Plzeň 6,30 hod  - prestávka a ďalej Praha – 

Poprad 570 km cca 6 hodín cesty. Rozhodnutie je na odolnosti účastníkov zájazdu. 

Potrebné je prihlásiť sa najneskôr do 30.4.2015 kvôli objednaniu ubytovania v kláštore 

v Erfurte. Cirkevný zbor platí pre svojich členov cestovné a nocľahy. Účastníci zájazdu si 

platia: poistenie, stravu a vstupné. Prihlásiť sa môžete na Farskom úrade. 


