
Ankomstdagen: Grupperne bor i Braunlage på enten Hotel Achtermann (Ha) eller på Hotel "Zur Erholung" (Hb) der begge ligger få min. fra 
centrum og kurparken. Til alle mål der serveres 1 stk. valgfri drikkevare (øl, vand eller 1 gl. husvin). Gæsterne får serveret velkomstdrink og 
a ensmad på ankomstdagen. Den dansktalende rejseleder tager imod. Bussen kan parkere tæt ved hovedindgangen. For begge hoteller kan 
reservering forekomme i flere afdelinger. 

”Bjergturen” første udflugtsdag: E er morgenmaden kører vi l den smukke by Wernigerode, hvor gruppen s ger om i det berømte gamle 
damplokomo v HSB der kører på smalsporsbane op l toppen af Harzen højeste bjerg ”Brocken” på 1142 meter. Køreturen inklusiv diverse 
stop undervejs varer lidt over 1 me. Vel ankommet l toppen af Brocken venter der en lækker frokost inkl. 1 stk. drikkevare.  For gæsterne vil 
der desuden være gra s adgang l udsigtstårnet på toppen af ”Brocken”. Tilbageturen ned ad bjerget l byen Schierke foregår i behagelige 
overdækkede hestevogne med polstrede sæder. Turen gennem den smukke natur varer knapp 2 mer og undervejs serveres en specialitet fra 
Harzen. Hestevognsturen ender direkte ved en café i Schierke hvor e ermiddagskaffen med kage serveres. A ensmad med 1 stk. drikkevare på 
hotellet fra kl. 18. (km. 56)

”Hekseturen” anden udflugtsdag: E er morgenmaden er første besøg i Kräuterlikørfabrikken ”Schierker Feuerstein” hvor deltagerne får en 
rundvisning, gave og smagsprøve. Here er tueren fortsæ es på Harzens højeste dæmning, hvor gæsterne har lejlighed l at bese dæmningen 
fra et smukt udsigtspunkt. Turen fortsæ er l Harzens smukkeste dal: Bodetal, hvor gæsterne med kabineli  kører op l den 
kendte”Hexentanzplatz” hvorfra den enestående udsigt over Bodetal kan nydes. Frokost med 1 stk. drikkevare serveres i udsigtsrestauranten. 
Fra Hexentanzplatz køres l Westernbyen ”Pullman City Harz” og her serveres e ermiddagskaffe med kage i cowboycaféen ”Big Moose 
Saloon”. E er kaffen overværer gæsterne et ”Buffalo Bill Wild West Show” inden turen går lbage l hotellet og a ensmad med 1 stk. valgfri 
drikkevare. (km. 112)

"Goslarturen" indgår kun i 5-dages rejsen på 2. udflugtsdag. Første besøg om formiddagen er i Bad Harzburg hvor deltagerne besøger det 
nyindre ede "Baumwipfelpfad" som er en trætopvandring på gangsikre områder. Gruppen fortsæ er l markedspladsen i Goslar hvor gæster-
ne bl.a. ser og hører det smukke klokkespil. Frokosten med 1 stk. drikkevare serveres i en hyggelig restaurant i centrum af Goslar. E er frokost 
er der d l "Stadtbummel" i den smukke by. Ønsker nogle af gæsterne i stedet at besøge Kejserslo et vil de e være muligt. Hen på e ermid-
dagen forlader gruppen Goslar og kører l en café ved Oker søen hvor der serveres kaffe og Tyskland største flødekage.  A ensmad med 1 stk. 
drikkevare fra kl. 18. (km. 78)

Ydelser for 4- og 5-dages rejse: inkl. alle ovenstående "all-inclusive" ydelser herunder velkomstdrink, 1 stk. drikkevare l både frokost og 
a ensmad, kurskat samt dansktalende rejseleder.
    
Rejse Ha/Hb-4 med 4 rejsedage 
Rejse Ha/Hb-5 med 5 rejsedage 
Ekstra lbud: Dansea en med ca. 3 mers livemusik kr. 1.200.

Nyt: E er a ensmaden vil det være muligt at opleve en "Vild odring" mellem kl. 21 og 22 inkl. a enkaffe eller drink samt kage for kr. 53 p.p.
Nyt:  Ønskes en "Vildtmenu" som a ensmaden med bl.a. rådyr, vildtsvin eller andet vildt koster de e i llæg kr. 75 pr. person.
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Rejser H-4 og H-5 - 2017/2018:

Allerbedste 4- og 5-dages rejser l Harzen
med flere nyheder og a rak oner.

Begge rejser med "all-inclusive" program eller
  med fravalg af drikkevarer.  Du vælger selv!

Brockenplateau

Vejviser l „Hexen-
tanzplatz“

Smalsporbanen 
op l „Brocken“

Udsigtpunkt over dæmningen Kabineli en

Westernbyen „Pullman City“

Hestevognsturen

„Schierker 
Feuerstein“ 

„Kaiserpfalz“ i Goslar

trætopvandring


