
 

 

Horsens Kunstforening inviterer på Kunstrejse  
mandag d. 11. september til onsdag d. 13. september 2017: 

 

Hundertwasser 
Arthotel Magdeburg/2 overnatninger: 

 

 
Mandag går turen til Magdeburg, hvor vi på vejen ned besøger Uelzen, og ser Banegården, 
designet/ombygget af Hundertwasser.  Vi kører videre til Hundertwasserhaus Grune Zitadelle, 
som indeholder hotellet, hvor vi skal bo, samt museum m.m.    
Der er fællesmiddag på enItaliensk restaurant (for egen regning) om aftenen. 
 
 
Tirsdag gælder det Magdeburg. Vi besøger Magdeburg Domkirke og Hundertwassers Museum 
om formiddagen og Jahrthausendturm om eftermiddagen. Der bliver nok også lidt tid på egen 
hånd i løbet af dagen. 
Både frokost og middag er på egen hånd. 
 
 
Onsdag er der afgang fra hotellet kl. 9.30. Vi kører til Lutherstadt Wittenberg, og ser Wittenberg 
Domkirke. I anledning af Luthers 500 års jubilæum har Dronning Margrethe broderet et 
alterbordsforhæng i 2016. Dronningen var til stede ved jubilæet og ”afsløringen” af 
alterbordsforhænget. 
Der er frokost på egen hånd, hvorefter vi besøger Hundertwasserschule, som er et ombygget 
gymnasium. Herefter går turen til Horsens igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Praktiske oplysninger: 
 
Mandag d. 11. september: 
Afgang Horsens Banegård  kl. 7.30 
Morgenkaffe med rundstykker på busturen. 
Besøg i Uelzen på vejen. 
Ankomst Art Hotel Hundertwasser, Magdeburg. 
Fælles middag. 
 
Tirsdag d. 12. september: 
Morgenmad/buffet. 
Domkirke Magdeburg. 
Frokost på egen hånd. 
Jahrtausendturm. 
Middag egen hånd. 
 
Onsdag d. 13. september 
Morgenmad/buffet. 
Kl. 9.30 afgang fra hotellet. 
Besøg i Lutherstadt Wittenberg. 
Hjemrejse. 
 
Pris kr. 1300,00 pr. pers. v. 30 pers. for buskørsel og morgenmad. 
 
Hotelværelserne på Arthotel Hundertwasser er meget forskellige og de er ligesom 
Hundertwassers andre værker spændende finurlige og fantastiske! Og priserne på værelserne er 
lige så forskellige! – men det håber vi at alle tager som en oplevelse. Se vedhæftet fil! 
 
Ved tilmelding på mail til Jytte Helbo skrives navn på det ønskede værelsesnummer i hht. vedlagte 
værelsesoversigt. Vi vil prøve at opfylde alle ønsker efter først til mølle princippet. Skriv evt. ved 
din tilmelding om du er fleksibel ift. booking af værelse. Så kan vi sikkert få det hele til at gå op. 
 
Overnatning betales særskilt til hotellet ved afrejsen. 
 
Tilmelding senest 1. august på mail til jyttehelbo@vip.cybercity.dk 
Betaling senest d. 10. august til konto 5376 0304920 
 
 
Med venlig hilsen      Horsens Kunstforening        www.horsenskunstforening.dk 
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