
PO STOPÁCH REFORMÁCIE V NEMECKU (19.07. – 24.07.2017)  

Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti 

odpustkom na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu. Nemecko si túto významnú udalosť pripomína 

množstvom zaujímavých sprievodných podujatí. My Vás pozývame na prehliadku najvýznamnejších miest 

spojených s pôsobením tohto významného reformátora, ktoré sa stali kolískou reformácie. 

 

1. DEŇ 
ST 19.07. 

Stretnutie účastníkov na železničnej stanici v Poprade o 22:15. Odchod vlaku do Prahy hl. 
nádraží o 22:38 (doprava v ležadlovom/lôžkovom kupé).  

2. DEŇ 
ŠT 20.07. 

Príchod do Prahy hl. nádraží v ranných hodinách (o 5:58). Individuálne raňajky na hlavnej 
stanici/v autobuse. Prestup do objednaného autobusu a presun do TORGAU. Prehliadka 
pamiatok: kaplnka na miestnom hrade je považovaná za prvý protestantský chrám, bola 
v roku 1544 posvätená M. Lutherom. Lutherova manželka Katarína do Torgau utiekla 
z cisterciánskeho kláštora. Po Lutherovej smrti a vypuknutí moru vo Wittenbergu sa sem 
presťahovala, zakrátko zomrela a je pochovaná v Marienkirche. V Nikolaikirche Luther 
prvýkrát krstil a kázal v nemčine. Po obede v miestnej reštaurácií presun do LIPSKA 
a prehliadka pamiatok v meste centra mesta a miest spojených s Martinom Lutherom: 
Thomaskirche, Nová radnica (bývalý hrad Pleissenburg) – miesto konania tzv. Lipskej 
dišputy, Nikolaikirche, Univerzita, Pamätník, ... Presun do HALLE, ubytovanie v 3* alebo 4* 
hoteli. Spoločná večera a voľný program. Nocľah.  

3. DEŇ 
PI 21.07. 

Raňajky v hoteli. Presun do MAGDEBURGU a prehliadka pamiatok. Presun do 
MANSFELDU. Prehliadka pamiatok. Presun do EISLEBENU a obed. Prehliadka rodiska 
a miesta úmrtia Martina Luthera: rodný dom, dom úmrtia, pomník, kostol Petra a Pavla 
(miesto krstu M. Luthera), kostol Sv. Ondreja (miesto poslednej Lutherovej kázne). Presun 
do HALLE. Prehliadka: mestský kostol Marienkirche/Marktkirche s Lutherovou kazateľňou 
a originálom jeho posmrtnej masky. Večera a voľný program. Nocľah. 

4. DEŇ 
SO 
22.07. 

Raňajky v hoteli. Odubytovanie. Presun do EISENACHU. Luther ho nazval „mojim 
milovaným mestom“. Ako žiak býval v dome rodiny Cotta (dnešný Lutherov dom 
s múzeom) a zarábal si spevom v chóre. Výstup na hrad WARTBURG. Po ríšskom sneme vo 
Wormse v roku 1521 Luther odmietol odvolať svoje učenie a ukrýval sa tu ako rytier Juraj 
pod ochranou saského kurfürsta až do roku 1522. Taktiež tu preložil Nový Zákon do 
nemčiny. Prehliadka Lutherovej izby, kde prekladal a bojoval s diablom. Obed v miestnej 
reštaurácií. Presun do ŠMALKALD a prehliadka miest spojených s vyznávačským spisom. 
Presun do STOTTERNHEIMU. Zastavenie pri Lutherovej skale, kde dal sľub Pánu Bohu, že 
sa stane mníchom. Následne presun do ERFURTU (tzv. durínsky Rím, sídlo Univerzity, kde 
v rokoch 1501–1505 Luther študoval a kde 17. júla 1505 vstúpil do Augustínskeho 
kláštora). Ubytovanie a večera v bývalom kláštore. Prehliadka mesta. Večerná pobožnosť. 
Nocľah.  

5. DEŇ 
NE 
23.07. 

Raňajky v kláštore. Odubytovanie. Presun autobusom do WITTENBERGU. Prehliadka 
reformačného parku. Účasť na službách Božích v zámockom kostole so začiatkom o 10:00. 
Po nich prehliadka Zámockého kostola, na dvere ktorého Luther pribil 95 výpovedí proti 
odpustkom a kde je pochovaný. Prechádzka po meste. Obed v miestnej reštaurácií. 
Prehliadka: Lutherov dom, Mestský kostol, Univerzita, Melanchtonov dom, Cranachove 
dvory s domami, ... Voľný program, po ňom odchod do Prahy s krátkymi hygienickými 
zastávkami. Príchod k hlavnej stanici a presun k vlaku. Cesta vlakom z Prahy do Popradu 
vlakom s odchodom o 21:46 (v ležadlových/lôžkových kupé).  

6. DEŇ 
PO 
24.07. 

Príchod do Popradu na železničnú stanicu v skorých ranných hodinách (o 4:51 hod.). 
Ukončenie výletu modlitbou a požehnaním. Individuálny presun domov.  

Zmena programu vyhradená (v závislosti od programu, počasia, dopr. situácie a pod.)  

 



ZÁKLADNÁ CENA: 
 

220 €/os. – po odpočítaní reálnych nákladov bude zvyšná suma 
vrátená  

MOŽNE PRÍPLATKY:  cestovné poistenie Allianz-Slov.poisťovňa  
  
PLATOBNÉ INFORMÁCIE: Pri prihlásení sa hradí záloha za ubytovanie a cestovné 150€.  

Ostatné poplatky uhradí účastník do 01.07.2017.  
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE:  

 Spiatočná doprava z Popradu do Prahy do ležadlovým/lôžkovým vlakom (podľa dostupnosti)  

 doprava luxusným autobusom z Prahy – po pamiatkach v Nemecku  

 2x nocľah v 2–posteľových nefajčiarskych izbách s príslušenstvom a Wi-fi  

 1x nocľah v 2–posteľových nefajčiarskych izbách v bývalom kláštore  

 3x bufetové raňajky  

 slovenský sprievodca počas celého trvania cesty  

 propagačné materiály  

 vstupy do navštívených pamätihodností (Eisleben-Lutherov rodný dom, Lutherov úmrtný dom, 
Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Petra a Pavla / Halle-Marktkirche / Wittenberg-Lutherov dom, 
Zámocký kostol, Mestský kostol / Erfurt-Augustiniánsky kláštor / Wartburg-Hradné múzeum 
s Lutherou izbou)  

 prehliadky miest podľa programu  
 
SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE (hradí účastník): 

 ďalšia strava neuvedená v programe (najmä obedy a večere v reštaurácií)  

 cestovné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa  

 ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe  
 

SPÔSOB PRIHLÁSENIA:  

 vyplnením samostatnej prihlášky a odovzdaním na FÚ  

 vyplnením on-line formulára na http://emssvabovce.webnode.sk/  

 Termín na podávanie prihlášok: 2. apríl 2017 
 

ÚHRADA ZÁLOHY:  

 Po prihlásení sa jedným alebo druhým spôsobom je potrebné uhradiť zálohu na ubytovanie 
a cestovné vo výške 150 EUR. Dátum splatnosti: 02.04.2017.  

 Doplatok 70 EUR uhradí účastník do 01.07.2017.  

 Účastník hradí len reálne náklady na výlet. Rozdiel zo zaplatenej sumy bude účastníkovi vrátený.  

 Číslo účtu na úhradu účastníckeho poplatku:  
o  Názov účtu: OZ Švábovské ratolesti  
o IBAN: SK17 8330 0000 0022 0065 9060  
o BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX  
o Do správy: meno a priezvisko účastníka  
o VS: 500  

 

SPONZORI:  

 Výlet bude spolufinancovaný aj zo zdrojov OZ Švábovské ratolesti a iných sponzorov. Ďakujeme.  
 

 

 

 

 



Záväzná prihláška na zborový výlet „Po stopách reformácie v Nemecku“  
19.–24. júl 2017 

 
 
Meno a priezvisko:      Dátum narodenia:   
 
 
Adresa bydliska:        Číslo OP:  
 
 
 
E-mail:         Telefón:  
 
 
Členstvo v CZ ECAV:  
 
 
Špeciálne požiadavky na stravu (napr. bezlepková/vegetariánska): 
 
 
Preferovaný typ izby:  □ 1-lôžková izba   Mám preukaz ŤZP:  □ áno  
 

□ 2-lôžková izba       □ nie  
 

Mám záujem o turist. poistenie  □ áno (vybaví organizátor)  
□ nie (vybavím si sám)  

 
 
Iné požiadavky, poznámky pre organizátorov:  
 
 
 
 
V ..................................... dňa .................. 2017     podpis: ........................... 
 
 
ÚHRADA ZÁLOHY:  

 Po prihlásení sa je potrebné uhradiť zálohu na ubytovanie a cestovné vo výške 150 
EUR. Dátum splatnosti: 02.04.2017.  

 Doplatok 70 EUR uhradí účastník do 01.07.2017.  

 Číslo účtu na úhradu účastníckeho poplatku:  
o  Názov účtu: OZ Švábovské ratolesti  
o IBAN: SK17 8330 0000 0022 0065 9060  
o BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX  

 


