Plan for Tysklandsrejse, sommer 2010
1 Afrejse
Lørdag d. 24/7
København Hbf. 7:45 – Hamburg Hbf. 12:16 (ICE 38) (Wagen 21, Pl. 55)
Hamburg Hbf. 12:46 – Münster Hbf. 15:09 (IC 2311) (Wagen 14, Pl. 36)
Münster Hbf. 15:37 – Essen 16:43 (RE 10224)
2 Essen (IC Hotel) (an lørdag 24/7, ab mandag)
Essen er en by i Nordrhein-Westfalen ved bredden af
Ruhr-floden. Med sine 586.382 indbyggere er den
næststørste by i Ruhr-distriktet og den 8. største by i
Tyskland. Byen blev i 1800-tallet en førende da kulog stålindustriby (firma Krupp). Efter Anden
Verdenskrig blev byen genopført med yderst kedelig
arkitektur. Byens Rathaus er det største i Tyskland.
Villa Hügel blev bygget af industrimagnaten Alfred
Krupp i slutningen af 1800-tallet som et hjem for ham
og familien. I dag bruges det hovedsagelig til at huse
kunstudstillinger og koncerter.

3 (Udflugt) Gelsenkirchen
Gelsenkirchen er en tysk by i staten Nordrhein-Westfalen beliggende i Tysklands største byområde,
Ruhr-distriktet. Pr. 1. januar 2002 havde byen 274.926 indbyggere. OBS Schalke 04 er en
fodboldklub fra Gelsenkirchen-området, og der er et Schalke-Museum på Veltins-Arena.
4 Düsseldorf (IC Hotel) (4 nætter, an mandag 26/7, ab fredag)
Düsseldorf er hovedstaden i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen og
har 576.894 indbyggere (30. september 2005). Den ligger
hovedsageligt på den østlige side af Rhinen, hvor floden Düssel
udmunder. Düsseldorfs indkøbsgade er Königsallee. Den gamle bydel,
Altstadt, er kendt for sine mange ølstuer og kaldes verdens længste
bardisk. Det anbefales i Düsseldorf at bestille Alt og ikke Kölsch, mens
det omvendte gælder i Köln.
Byens filmmuseum
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Düsseldorf Rhein-Promenade
5 (Udflugt) Köln
Köln (på fransk og engelsk
Cologne), Tysklands fjerdestørste
by, ligger på begge sider af Rhinen
i staten Nordrhein-Westfalen. Köln
blev grundlagt som en romerlejr og
blev på det tidspunkt kaldt Colonia
Claudia Ara Agrippinensis.
Byen har 1 mio. indbyggere og
Stor-Köln, Regierungsbezirk Köln,
cirka 4,4 mio.
I middelalderen var Köln på grund
af de formodede relikvier af de
Hellige tre Konger (jfr. de tre
kroner i byvåbenet) et vigtigt
valfartssted, hvortil der også kom
mange pilgrimme fra Danmark.
Köln er Rhinlandets økonomiske og kulturelle hovedstad og er kendt for den gotiske katedral,
Kölnerdomen. Köln har gennemgået et skifte fra industri- til mediemetropol. Köln af i dag er en
handels- og universitetsby med en dominerende position i tysk medieindustri.
Köln er også kendt for fejringen af det katolske karneval. Byens lokale øl hedder Kölsch, hvilket
også er navnet på den lokale dialekt, en bydialekt med mange franske lån.
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OBS Også Köln har et Käthe Kollwitz Museum.

6 (Udflugt) Bonn
Bonn (officielt Bundesstadt Bonn) har kun ca. 300.000
indbyggere. Byen ligger 20 km syd for Köln ved bredden af
Rhinen. Bonn var hovedstad i Vesttyskland fra 1949 til 1990
og hovedstad for det genforenede Tyskland frem til 1999.
Byen huser dog stadig mange jobs indenfor den nationale
administration og dette er grunden til, at byen har prædikatet
"Bundesstadt". Desuden er byen sæde for en række
internationale organisationer. Universitetet i Bonn am Rhein
er et af Tysklands største med over 30.000 studerende.
Komponisten Ludwig van Beethoven blev født i Bonn.

7 Hjemrejse
Fredag d. 30/7:
Düsseldorf Hbf. 13:10 – Hamburg Hbf. 17:06 (IC 1810) (Wagen 12, Pl. 86)
Hamburg Hbf. 17:28 – København H 22:11 (ICE 37) (Wagen 28, Pl. 74)
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