
                    LA RUTA DE  

                MARTÍ LUTHER 
                             I LA REFORMA  

 DIA: 13 juny 2017                                   LLOC: Aeroport de Barcelona (Terminal 1)                                  HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

 Visita guiada de Leipzig amb entrades a l’Església de Sant 

Tomàs · Visita guiada de Torgau amb entrades a l’Església de 

Sant Marí · Visita guiada de Wittenberg (UNESCO) amb entrades 

a la “Schlosskirche” i a la Casa de Martí Luther · Visita guiada 

d’Eisleben amb entrades a la Casa Nadiua de Martí Luther i a les 

Esglésies de Sant Pere i Pau i de Sant Andreu · Visita guiada de 

Halle amb entrades a l’Església de Marktkirche · Visita guiada 

d’Erfurt (UNESCO) ·  Visita guiada d’Einenach amb entrades al 

Castell de Wartburg (UNESCO)· Visita guiada de Frankfurt  

Vè Centenari de Martí Luther      

      ALEMANYA MEDIEVAL  
      ESCENARIS DEL PROTESTANTISME 
    PATRIMONI DE LA HUMANITAT       

Del 13 al 19 de juny del 2017 

KULTURALIA VIATGES 

13/06  Barcelona - Berlín - Leipzig  

14/06  Leipzig, música i protestantisme   

15/06  Leipzig, Eisleben i Halle   

16/06  Leipzig, Wittenberg (UNESCO) i Torgau   

17/06  Leipzig - Erfurt (UNESCO) - Eisenach   

18/06  Eisenach i el Castell de Wartburg (UNESCO) 

19/06  Eisenach - Frankfurt - Barcelona  
EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 
Taxes Aèries  
Assegurança d’Assistència en Viatge 
Trasllats amb autocar privat en la destinació  
Hotels 4****  
Viatge en règim de Pensió Completa  
Guia acompanyant des de Barcelona  
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
Grup mínim 25 participants  
Aforament limitat a 40 places  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Begudes 
Dinar del primer dia (13/06) 
Tot tipus d’Extres 
Tot allò No Indicat 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 
     (*) a contractar amb la primera paga i senyal. 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Al voltant del segle XVI, Europa veu néixer La Reforma, un moviment social i espiritual sense precedents. Martí Luther impulsa el 
Protestantisme al bell cor del Sacre Imperi Romano Germànic, conferint noves idees en la vida religiosa. Aquest viatge ens 
convida a descobrir els escenaris més importants d’Alemanya, on el patrimoni és protagonista d’un magnífic llegat històric, sense 
oblidar els fabulosos i pintorescos paisatges del món germànic, entre les Valls de l’Elba i el Rhin...  

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE: 

  1.350 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  250 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  30 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL:  

13/06/17 VUELING Barcelona - Berlín 11:35 - 14:20 

19/06/17 LUFTHANSA Frankfurt - Barcelona 21:05 - 23:05  

CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT:  
 

Paga i senyal de 350€ per persona  
abans del 24 de febrer 2017.  

 

LA CAIXA ES10 2100 3208 58 2200356748 
(indicar Nom, Cognom i “Martí Luther”) 

 

La resta abans del 12 de maig 2017.  



LA RUTA DE 
MARTÍ LUTHER I LA REFORMA 

Del 13 al 19 de juny del 2017 

KULTURALIA VIATGES  

13/06  BARCELONA - BERLÍN - LEIPZIG  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada (2 hores abans del vol). Facturació dels equipatges i volem cap a Berlín. 
Arribada a l’Aeroport de Berlín i trasllat amb autocar a la regió de Saxònia, fins arribar a la ciutat de Leipzig. Trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament. 

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

14/06  LEIPZIG, MÚSICA I PROTESTANTISME   

Esmorzar. Aquest matí descobrirem Leipzig, ciutat saxona, de llarga tradició universitària, cruïlla de camins històrics i seu d’una de les 
més importants places firals a l’època medieval. Cal destacar la seva universitat, la qual fou reputada a nivell europeu. Coneixerem el 
barri antic, on ressalta el seu vistós ajuntament en estil renaixentista, la Borsa i la meravellosa església de Sant Tomàs on el mestre 
Johann Sebastian Bach fou el director del Cor entre el 1723 i 1750, l’església de Sant Nicolau, l’Òpera i el Cafè Zum Arabischen Coffe, una 
de les cafeteries més antigues d’Europa sovintejada per personalitats de la cultura i de l’art com Bach, Goethe, Schumann i Wagner, 
entre d’altres. Tot seguit, dinar en un restaurant local. A la tarda, disposarem de temps lliure per a seguir coneixent la ciutat (el Museu 
de Bach, la Casa Mendelssohn o l’Òpera de Leipzig, etc.) i, a una hora indicada, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 
15/06  LEIPZIG, EISLEBEN I HALLE   

Emorzar. Aquest matí sortirem cap a l’oest de Saxònia fins arribar a la localitat d’Eisleben. És aquí on comença el contingut temàtic del 
nostre viatge. Eisleben va donar llum al fundador de la Reforma i del Luteranisme, amb la figura de Martí Luther (1483 – 1546). En una 
caseta del carrer Lange Gasse nasqué Martí Luther, on posteriorment fou batejat a l’església de Sant Pere i Sant Pau. Visitarem el seu 
bonic patrimoni, de clara fesonomia medieval, la seva casa nadiua restaurada el 2006, i l’església del Mercat de Sant Andreas amb el 
púlpit original de Luther. Tota la localitat es troba tematitzada amb la imatge d’aquest singular personatge històric. En acabat, dinar en 
un restaurant local. A la tarda visitarem la localitat de Halle, una altra interessant ciutat universitària, amb un centre històric molt 
animat, coronat per la Plaça del Mercat, on s’albira el bust de Frederick Handel, famós compositor i fill cèlebre de la ciutat, la Plaça de la 
Universitat i l’Església de Marienkirche, on es troba la màscara mortuòria de Martí Luther. Acabades les visites, tornada a l’hotel. Sopar 
i allotjament.   

 
16/06  LEIPZIG, WITTENBERG (UNESCO) I TORGAU   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap al nord de Saxònia per a conèixer la ciutat de Wittenberg, situada a la vora del riu Elba, que deu la 
seva reputació per la seva connexió amb la biografia de Martí Luther i l’inici de la Reforma Protestant. Durant el segle XVI aquesta 
localitat fou residència del Príncep Elector de Saxònia, Frederic el Savi, i a partir del 1511 Martí Luther s’establí al Convent de Sant 
Agustí i cursà estudis universitaris. El casc antic és un museu a l’aire lliure, on hi destaca la “Schlosskirche” (l’Església de Tots Sants 
dins del Palau dels Electors de Wittenberg), en llur porta el Reformador va publicar les 95 tesis del Protestantisme el 1517 i on són 
enterrats ell i altres reformadors. També visitarem l’església de Santa Maria, on Luther predicava sovint. Tota la localitat presenta 
nombroses escultures de Luther i Melanchton, així com divereses memòries d’aquests personatges, fet pel qual la ciutat fou declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1996. A continuació, coneixerem la Casa de Martí Luther, que originalment fou un 
monestir agustí l’any 1504 i que més tard es convertí en la llar d’aquest reformador. Avui dia constitueix el museu més gran del món 
sobre la Reforma i està a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. La seva exposició permanent ofereix una trobada amb 
l’època de la Reforma a través d’aproximadament 1.000 peces originals que no només expliquen la vida i obra del reformador Luther 
sinó també la seva vida familiar i la seva influència en la història. Els objectes exposats inclouen, per exemple, manuscrits, cartes, llibres 
impresos, mobles, monedes i medalles, entre d’altres. Al migdia, dinar en un restaurant local. A la tarda, ens desplaçarem a la petita 
localitat de Torgau, nascuda a la vora del riu Elba i connectada amb la biografia de Luther gràcies a la gran quantitat de monuments 
erigits en la seva memòria. Tot voltant pel seu casc històric, trobarem la seva altiva fortalesa medieval (Palau Hartenfels),  erigida 
durant el segle XVI amb una bonica capella consagrada per Martí Luther, la Torre Hausmann, el Palau Lapidarium, la Plaça del Mercat, 
l’antic ajuntament i altres racons singulars. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 
17/06  LEIPZIG - ERFURT (UNESCO) - EISENACH   

Esmorzar. Aquest matí deixarem Leipzig i sortirem cap a la regió de Turíngia fins arribar a la cèlebre ciutat d’Erfurt, la seva capital. En 
aquesta ciutat, de llarga tradició universitària i religiosa, Marti Luther esdevingué monjo en un dels seus monestirs augustinians. 
Aquesta ciutat també ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, on sobressurt el seu vistós conjunt monumental, 
amb 25 esglésies parroquials, 15 monestirs i 10 capelles. D’aquests monuments cal destacar especialment la Catedral de Santa Maria i 
l’Església de Sant Sever, obres mestres del gòtic alemany. La seva arquitectura civil és alhora espectacular, amb nombrosos edificis 
renaixentistes i barrocs, la ciutadella medieval de Petersberg, els romàntics ponts sobre el riu Gera, l’antiga Sinagoga, etc. Al migdia, 
dinar en un restaurant local. A la tarda, breu temps lliure i sortida cap a la ciutat d’Eisenach. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
18/06  EISENACH I EL CASTELL DE WARTBURG (UNESCO) 

Esmorzar. Aquest matí coneixerem la fabuosa ciutat d’Eisenach, pertanyent a la regió de Turíngia i antic Ducat de Saxònia, on Martí 
Luther va traduir l’Antic Testament a l’alemany i fou la ciutat nadiua del gran compositor Johann Sebastian Bach el 1685. Descobrirem 
el seu bonic patrimoni i visitarem la Plaça del Mercat, que integra diferents edificis barrocs com l’Ajuntament i el Palau del Museu de 
Turíngia, així com la preciosa església romànica de Sant Nicolau, entre d’altres. Dinar. A la tarda, visitarem el el magnífic Castell de 
Wartburg, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i una de les fortaleses medievals d’Alemanya millor conservades, 
fundat durant el segle XI i ampliat en diferents etapes de la història. Acabades les visites, breu temps lliure i tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 

 
19/06  EISENACH - FRANKFURT - BARCELONA   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap a Frankfurt per a conèixer la capital financera del país. Aquesta gran metròpoli és el centre de la 
Regió del Rin-Main essent una de les ciutats mes dinàmiques d’Alemanya, on destaca la famosa església de Paulskirche i el seu barri 
antic, conegut amb el nom de Römerberg, totalment restaurat, i el Sachsenhausen, el barri més típic i visitat. Al migdia, dinar de comiat 
en un restaurant local i  posterior trasllat a l’Aeroport de Frankfurt. Facturació dels equipatges i volem de tornada a Barcelona. 
Arribada a l’Aeroport del Prat. Final del viatge i dels nostres serveis tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per l’Alemanya de 
Martí Luther i la Reforma.  


