
      

Inbjudan till
”Resa i Rudolf Steiners fotspår”

7:e resan 2023
Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Rudolf Steiners födelseort, Donji Kraljevec i norra 
Kroatien, där resan sedan går vidare till Wien, Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans 
offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans 
bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med  anknytning till den ort som 
vi just befinner oss på. 

Resan äger rum från måndag 8:e maj till tisdag den 16 maj 2023
Måndag  8/5  Flyg till Zagreb i Kroatien. Busstransfer till Donji Kraljevec.  Introduktion, studier.
Tisdag    9/5  En dag i Donji Kraljevec. Rudolf Steiners födelsehus, studier, samtal, m.m.
Onsdag  10/5 Busstransfer till Nagykanizsa i Ungern. Tåg till Wien. 
Torsdag 11/5  Tågutflykt till stationsorter söder om Wien, där Rudolf Steiner växte upp som barn.
Fredag   12/5 En dag i Wien. Stadsvandring i Rudolf Steiners fotspår. Konsert.
Lördag  13/5  Tåg till Weimar. 
Söndag  14/5  Kulturdag i Weimar. Goethehaus, Nietzschearkivet m.m.
Måndag 15/5 Tågresa till Berlin. I Berlin i Rudolf Steiners fotspår. 
Tisdag   16/5 Tillbakablick, reflektion, hemresa.  

Kostnad 16.900 kr. Allt detta ingår: Biografistudium, flyg, tåg, lokaltrafik, hotell, frukost, 2 middagar, konsert i Wien, 
museer och guider.
Enkelrumstillägg: 3900 kr

Om man väljer bort flyg och åker tåg istället till Zagreb och från Berlin, så ombesörjer man det själv mot motsvarande 
prisavdrag.
Kostnad för lunch och resterande middagar tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.
Lennart Nilo, reseledare/studier
 Jürgen Vater, översättare/studier

                        Jan G Persson, kultur och ide´historiker/studier
            Anne Nilo, socialt ansvarig samordnare

Intresseanmälan snarast möjligt, dock senast 30 November 2022 till : 
mejl: lennartnilo@gmail.com         mobil: 0706285576 
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