Rejser N5 og N6 - 2017/2018:

”Thüringen op mal”

Vandfald i Trusetal

5- og 6-dages rejse med „all-inclusive“ program
l Thüringens største a rak oner
Rejse N-5 er ideel for ældre og lidt gangbesværede gæster.

Ankomstdagen: Grupperne bor i skisportsbyen Oberhof på Hotel Thüringerschanze. Den dansktalende rejseleder tager mod ved ankomsten og
der severes en velkomstdrink og a ensmed inkl. 1 stk. valgfri drikkevare.
1. udﬂugtsdag: E er morgenmaden kører deltagerne rundt og ser de berømte sportsanlæg i Oberhof bl.a. de store skihopbakker og
skøjtehallen.Turen fortsæ er l det arbejdende hammermuseum "Tobiashammer", hvor gæsterne ser de store hammermaskiner i funk on
samt ser verdens største dampmaskine som stadig kan køre på strøm. Gruppen ser også smedemesteren i arbejde og en af gæsterne får lov l
at prøve at smede. Frokosten med drikkevare og snaps serveres i "Tobiashammer". E er frokosten besøger gruppen Tysklands største barokslot
"Schloss Friedenstein" med det smukke slotsteater, festsalen m.m. E ermiddagskaﬀen serveres i slotscafé en. Ca. kl.16.15 er gruppen lbage på
hotellet. (km. 77)
2. udﬂugtsdag: Første besøg denne dag er i et historisk bunkermuseum fra DDR- den. Her ser gæsterne bl.a. køretøjer og andet udstyr fra 2.
verdenskrig. Gruppen fortsæ er l byen Meiningen, hvor gæsterne iføres fangedragter og "sæ es i fængsel", hvilket betyder, at gæsterne får
serveret frokost med drikkevare i cellerne i et dligere fængsel. Der bliver here er d l lidt "Stadtbummel" inden e ermiddagskaﬀen serveres
i udsigtsrestauranten "Skyline". Hjemkomst l hotellet ca. kl.16.30. Denne a en er der dansemusik på hotellet. (km. 115)
3.udﬂugtsdag: E er morgenmaden kører gruppen l den UNESCO fredede by Schmalkalden, hvor deltagerne besøger en nouga abrik med
smagsprøver. Her bliver der også d l "Stadtbummel". Turen fortsæ er l Thüringens største vandfald i Trusetal og here er serveres frokosten
med 1 stk. drikkevare i en restaurant på bjerget "Grosser Inselsberg" . E er frokost besøges de smukke krystalgro er "Marienglashöhle" med
e erfølgende e ermiddagskaﬀe i skovrestauranten. Hjemkomst l hotellet kl. 16.45. Denne sidste a en serveres en overdådig ”Thüringer
Buﬀet”. (km. 105)
Denne rejse kan også reserveres som 6-dages rejse med en 4. udﬂugtsdag:
Frivillig afgang fra hotellet kl. 08.30 for de gæster der ønsker en vandretur l Thüringens smukkeste udsigtspunkt "Schneekopf". Kl. 09.30 hentes
vandringsgæsterne og hele gruppen kører l Bachs by Arnstadt hvor vi besøger Bachkirken samt den gamle bydel. Gruppen fortsæ er gennem
en smuk dal l Tysklands Pølsemuseum hvor bl.a. de berømte „Thüringer Bratwurst“ m.m. samt 1 stk. drikkevare serveres. Hjemturen l Oberhof foregår gennem Tysklands nyeste og længste tunnel. Ca. kl. 14.30 er vi lbage på hotellet l e ermiddagskaﬀe med kage. A ængig af vejret
lbydes denne e ermiddag en frivillig tur med sædeli en op l skihopbakkerne. (km. 115)
Hjemrejsedagen: E er morgenmadsbuﬀet starter hjemturen mod Danmark.
Ydelser:
5- og 6-dages rejse inkl. alle ovenstående "all-inclusive" ydelser herunder, velkomstdrink, 1 stk. valgfri drikkevare l både frokost og
a ensmad, kurskat samt dansktalende rejseleder.
Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Magdeburg.
Se mulighederne på den speciﬁkke side om stop-over.
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