
 

 

Studietur til Strasbourg og Luxembourg 9.-14. maj 2020 

 

Europabevægelsen arrangerer nu igen en 

spændende medlemsrejse, denne gang til 

Strasbourg og Luxembourg. 

Vi møder MEP Karen Melchior i Europa-

Parlamentet og besøger Europarådet i 

Strasbourg, hvorefter vi fortsætter med toget 

til Luxembourg. 

I Luxembourg besøger vi bl.a. landets 

parlament, Chambre des Députés, Schengen, EU-Domstolen, samt American 

Cemetery and Memorial og Deutsche Kriegsgräberstätte. 

Vi overnatter desuden i den pittoreske by på vinruten, Ribeauvillé, og besøger blandt 

andet middelalderborgen Haut-Kœnigsbourg, samt vinbonden Robert Blank i Obernai. 

Alsace har altid været under tysk indflydelse med hensyn til sprog, arkitektur og 

madkultur, men er arealmæssigt et lille, om end yderst spændende hjørne af Frankrig.  

Strasbourg har bevaret sit provinsielle præg med kanaler, seværdigheder og ikke 

mindst "La Petit France" – den charmerende gamle bydel. Katedralen i Strasbourg er et 

imponerende bygningsværk. Bestig de 329 trin til toppen og nyd udsigten over byen, 

Rhinen og Tyskland. 

Turen går videre til Storhertugdømmet Luxembourg, der med sit indbyggertal på 

525.000 og et areal på blot 2.586 kvadratkilometer, gør det til en af de mindste 

suveræne stater i Europa, men som sin størrelse på trods, har udfyldt en stor rolle 

opbygningen af EU. 

Udrejse lørdag middag og hjemkomst torsdag aften, med en overnatning i 

Ribeauvillé, to i Strasbourg, og to i Luxembourg. 

 

Turen indeholder: 

• Besøg i Riquewihr og Chateau de Haut-Kœnigsbourg i Alsace 
• Vinsmagning i Obernai, Alsace. 

• Besøg i Europa-Parlamentet og Europarådet i Strasbourg 
• Togrejse fra Strasbourg til Luxembourg 
• Besøg i EU-Domstolen i Luxembourg 

• Besøg i Luxembourgs parlament, Chambre des Députés 
• Vinsmagning i Schengen, Luxembourg 

• Besøg på Luxembourg American Cemetery and Memorial og Deutsche 
Kriegsgräberstätte 

 

 

 

 



 

 

Program 

Lørdag d. 9. maj 

 

12.45  Afrejse med easyJet fra Kastrup.  

14.30  Ankomst Basel-Mulhouse EuroAirport. Turen fortsætter i egen bus til Ribeauvillé, 

hvor vi overnatter hos vores faste værter Anne og Yves. 

Overnatning på: 

Hotel Au Cheval Blanc 3* 

Ribeauvillé 

Fælles middag på hotellet. 

Søndag d. 10. maj 

10.00-16.00  Fulddags sightseeing i egen bus ad 

Route du Vin, besøg i Riquewihr og på Chateau de 

Haut- Kœnigsbourg med en fantastisk udsigt over de 

nærliggende marker og skove. Slottet, som er over 

800 år gammelt, blev næsten totalt ødelagt under 30-

årskrigen, da svenske soldater brændte det ned i 

1633.  

Det blev først genopbygget 275 år senere af den 

tyske kejser Wilhelm II og er i dag et af regionens 

mest kendte og elskede slotte.  

14.00  Besøg og vinsmagning på vingården Robert Blanck i Obernai. 

http://www.blanck-obernai.com/ 

16.00  Turen slutter på hotel i Strasbourg. 

Overnatning på: 

COMFORT HOTEL 3* 

14, rue des Corroyeurs 

67200 STRASBOURG 

Aftensmad på egen hånd. Hotellet ligger få kilometer fra Strasbourg centrum.  

Man kan tage sporvognen, som ligger få minutters gang fra hotellet.  

En taxi koster omkring 10 euro hver vej. 

 

 

 

 

http://www.blanck-obernai.com/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5tbCqfjPAhXqCpoKHTu5BpkQjRwIBw&url=http://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/en/emerveiller/chateau-du-haut-koenigsbourg.htm&psig=AFQjCNEFthDvEZFpNy9XrB2AZdvLF0JOSQ&ust=1477566237936312


 

 

Mandag d. 11. maj 

 

Besøg i Europarådet i Strasbourg. 

 

09.00 Afgang fra hotellet med tram til Palais de 

l’Europe. 

  Besøg i Europarådets Parlamentariske 

Forsamling. 

 

10.30 Conference on the role of the Council of Europe in 

 the European political landscape. 

 

11.30   De Europæiske Menneskerettighedskonventioner. 

 

            Besøg i Folketingets kontorer i Europarådet. 

 

13.00  Besøget slutter, og eftermiddagen til egen 

disposition. 

 

19:00 Vi mødes til fælles middag i La Petite France på  

 Restaurant Au Pont Saint Martin 

 15 Rue des Moulins, 67000 Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tirsdag d. 12. maj 

 

09.00   Afgang fra hotellet med tram’en for fulddags program i Europa-Parlamentet.  

 

10.00   Møde med MEP Karen Melchior 

11.00   Overværelse af debat i 

plenarsalen. 

12.00   Frokost i Europa-Parlamentets 

kantine. 

 

13.30   Møde med MEP NN  

15.00   Besøget slutter og vi tager til Stationen. 

 

 

 

16.49  Afgang med tog fra Strasbourg 

 Der kan købes mad om bord. 

19.45  Ankomst Luxembourg 

 

Vi går ca. 15 minutter til hotellet: 

 

 Grand Hotel Cravat 4* 

29 Boulevard Roosevelt  

2450 Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onsdag d. 13. maj 

 

09.30 Besøg i det luxembourgske 

parlament, Chambre des Députés 

 

10.30  Resten af formiddagen til egen 

disposition. 

 

  

 

                                                                                                   Stor-hertugdømmet Luxembourgs parlament 

 

13.30 Vi tager bussen til den idylliske landsby Schengen, som ligger ved Mosel, i 

grænseområdet mellem Luxembourg, Frankrig og Tyskland. Det var her 

Schengen-aftalen blev underskrevet. Ved årsskiftet har Luxembourg indført 

gratis offentlig transport i hele hertugdømmet for at bekæmpe den stigende 

mængde trafik. Vi bakker op om initiativet og klimaet, og tager derfor en af de 

gratis offentlige busser.   

  

 Vi besøger museet for den historiske 

aftale, samt monumentet for 

Schengen-aftalen. 

 

 Derefter besøger vi vinhuset 

Domaine Henri Ruppert, hvor vi 

skal smage nogle af de fine 

luxembourgske Moselvine. 

 

18.00 Bus retur til Luxembourg by.  

 

19.30 Middag på Brasserie de Cercle 

 2a, rue des Capucins 

 

 

 

 



 

 

Torsdag d. 14. maj 

 

Besøg i EU-Domstolen: 

 

08.00 Afgang i egen bus fra hotellet, med bagage. 

 

08.20 Ankomst til EU-Domstolen (rue du Fort 

Niedergrünewald). 

 Heldagsprogram i EU Domstolen (program udleveres) 

 

15.00 Besøget slutter og afgang i egen bus til The Luxembourg American 

Cemetery og Memorial og Deutsche Kriegsgräberstätte i Sandweiler. 

 

16.30 Ankomst til lufthavnen. 

 

17.55 Afrejse fra Luxembourg med LG5435. 

19.45 Ankomst til København. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arrangement.   

Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har 

at gøre med politikere, diplomater, journalister og embedsfolk, hvis kalendere kan 

ændre sig ved pludseligt opståede situationer.   

  

Tilmelding til: Sebastian Lillelund på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk  

med følgende oplysninger:  

Navn og adresse, fødselsdato, pasnummer, ønsket værelsestype (single/twin) samt 

mobilnumre på hver enkelt deltager. 

 

Deltagerantal: Da der max. kan deltage 25 personer, vil deltagelse ske efter ”først til 

mølle” princippet.  

  

Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og 

hjemrejseforsikringer, samt medbringe det blå sygesikringskort.   

  

Betaling og afbestilling: Ved tilmelding opkræves et depositum på kr. 2.500. Ca. 6-

8 uger før afrejse fremsendes en faktura på resten af rejsen pris. Hvis rejsen pga. 

manglende tilmeldinger aflyses, tilbagebetales hele beløbet.   

Afbestilling indtil 31 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af 

kr. 1000. Afbestilling 15-30 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med 

fradrag af kr. 2.500. Afbestilling mindre end 15 dage før afrejsen: Ingen refusion.    

  

OBS! Turen er ikke velegnet for gangbesværede, idet der vil være en del 
transport til fods.  

  

 

 

 

 

Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse kr. 7.499,- 

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.795.- 

 

Prisen inkluderer:  

• Flyrejse København-Basel og Luxembourg-København, 5 overnatninger på 3-4* hotel 

i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad, 1 frokost, 3 aftensmåltider, samt entreer og 

transport som beskrevet. 

 

mailto:europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk


 

 

Rejs godt med Europabevægelsen 

 

Tak for din interesse i Europabevægelsens studietur!  

 

Vores rejser er arrangeret af medlemmer for medlemmer. Det er vi stolte af, og vi håber, at du 

får en fantastisk oplevelse sammen med andre medlemmer af Europabevægelsen.  

 

Fordi vi ikke er en professionel rejsearrangør, er ansvaret for rejsen er placeret ved den enkelte 

deltager.  

 

Derfor har vi på baggrund af erfaringer fra tidligere rejser lavet 10 bud, så vi kan få den bedste 

tur sammen. Dem vil vi gerne bede dig læse, inden vi tager afsted: 

 

1. Du skal selv sørge for rejseforsikring. 

2. Du har selv ansvaret for din rejse. 

3. Vi udviser den nødvendige etikette, når vi besøger parlamenter, ministerier, ambassader 

og lignende. Er du i tvivl, så spørg rejselederen. 

4. Vi deltager aktivt i møder og besøg, og kan du ikke deltage aktivt på grund af sygdom 

eller træthed, kan det ofte være en fordel at melde fra til mødet.  

5. Du er forpligtet til at sikre, at rejsedokumenter og forsikringer er gældende. 

6. Får du et uheld under rejsen f.eks. tabt pas, pung m.m. er det dit eget ansvar at løse 

det, men rejselederen er selvfølgelig altid klar til at hjælpe med gode råd og lignende. 

7. Du skal respektere mødetidspunkter og aftaler af hensyn til dine medrejsende. Medbring 

din mobiltelefon, så vi kan få fat i dig, hvis der skulle ske ændringer. 

8. Har du behov for særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom eller handicap, skal du oplyse 

det i din ansøgning om deltagelse, og du bedes ved deltagelse respektere lederens råd 

om transport m.m. Også når det er for egen regning. 

9. Det kan være en god ide at lave aftaler med en rejsefælle om vækning og lignende. 

10. Og til sidst er det vigtigt at huske, at du rejser som ambassadør for Europabevægelsen 

og Danmark.   

 

Vi glæder os til at rejse sammen med dig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luxembourg American Cemetery and Memorial. 

Den Amerikanske Kirkegård og Mindesmærke ligger i Hamm, ca. 2,5 km sydvest for 

Luxembourg Findel Airport. Den administreres af American Battle Monuments 

Commission.  

En amerikansk-luxembourgsk traktat, underskrevet i 1951, tildelte den amerikanske 

regering gratis brug af kirkegården i al evighed. 

Kirkegården, som er 20 hektar i omfang, indeholder de jordiske rester af 5.076 

amerikanske soldater. De fleste af de begravede døde under Ardenneroffensiven som 

blev udkæmpet i nærheden i vinteren 1944 til foråret 1945.  

Det var en af 2. Verdenskrigs helte, General George S. Patton Jr., der planlagde og 

ledte befrielsen af Luxembourg (og store dele af Europa). Han ligger ligeledes begravet 

her. 

 

Sandweiler German War Cemetery. 

Tyske soldater, faldet under de samme kampe er 

begravet på den tyske krigskirkegård i sandweiler, 

omkring 1,5 km væk.  

Udformningen af gravstenene er mørke stenkors i 

forhold til hvide marmorgravsten på den 

amerikanske kirkegård. 

Kirkegården indeholder gravene af 10.913 faldne tyske soldater fra Ardenneroffensiven. 

Af disse blev 5.599 begravet af den amerikanske krigsgraver tjeneste under krigen.  

I 1952 indgik Storhertugdømmet Luxembourg og Forbundsrepublikken Tyskland en 

aftale om, at i alt 5.286 soldater skulle flyttes til Sandweiler, fra 150 forskellige 

kirkegårde i hele Luxembourg. De havde for det meste ligget i massegrave med kun 

ufuldstændige optegnelser og den tyske krigsgravs kommission (Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge) fik til opgave at identificere så mange som muligt. Som et 

resultat heraf er 4.014 af 4.829 i de fælles Kamaradengrab (kammeratgrave) nu 

identificeret. 

Planlægningen af kirkegården begyndte i maj 1952 og den blev indviet den 5. juni 1955, 

ti år efter krigens afslutning. Den ceremonielle åbning fandt sted i overværelse af mere 

end 2.000 pårørende til de døde, som Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge i 

særtog havde bragt til Sandweiler. Med dem kom også delegationer af skolebørn fra 

alle tyske delstater.  

I 2005 fandt en særlig ceremoni sted, med deltagelse af civile og militære 

repræsentanter fra Luxembourg og Tyskland, for at markere 50-årsdagen for indvielsen 

af kirkegården. 

 

Den sidste begravelse fandt sted i efteråret 2007 efter at man i en skov i Wiltz fandt de 

sidste rester af en ukendt tysk soldat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Battle_Monuments_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Battle_Monuments_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sandweiler_German_war_cemetery_6.jpg

