Den historiske bykerne i minebyen Goslar er
i dag UNESCO-beskyttet
Almabtrieb almfest im Brixental

458 meter over søen
Rappbodetalsperre
hænger verdens længste
kabelhængebro

Vi kører med den
historiske Harzer
Schmalspurbahn
op til feriebyen Drei
Annen Hohne

5 dageFra 3.195,AFREJSEDATO
18. april påske
13. maj
20. maj
3. juni
17. juni
3. juli
15. juli
29. juli
12. august
19. august
26. august
2. september
9. september
23. september
14. oktober efterårsferie

5 dage

Harzen - Goslar

Den gamle kejserstad

HJEMREJSE
Indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuffet i Rødekro.
UDFLUGTER
Goslar – Rammelsberg - heldagstur
Goslar er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste for sin fortid som middelalderlig
kejserstad og ikke mindst på grund af
bjergværket, Rammelsberg, hvor man gennem
næsten 1.000 år udvandt sølv og andre
metaller, der dannede grundlag for byens
velstand. Vi starter dagen i Goslar centrum,
hvor vi ser det gamle slot, Kaiserpfalz, torvet
med Rådhuset og laugshuset Kaiserworth.
Ved middagstid er der mulighed for at opleve
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PRIS
3.695,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.495,3.395,3.195,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tag med til Harzens største by, Goslar, som med sine livlige, gamle
handelsgader og historiske bygningsværker er optaget på UNESCOs
Verdensarvsliste. Fra den gamle kejserstad begiver vi os ud i Harzens skovklædte bjergland med dybblå søer og grønne dale. Kom med, når vi besøger
en træskærers værksted i Altenau og middelalderbyen, Wernigerode, som
giver et spændende indblik i det gamle Østtyskland.
UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i
Neumünster. Ankomst til Goslar først på
aftenen.

RUTE
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C

det smukke figur- og klokkespil, hvor bl.a.
Ridder Rammel, der siges at have fundet
Goslars sølvåre, dukker frem i klokkespillet
på Kämmergebäude over for Rådhuset. Der
bliver desuden mulighed for på egen hånd
at studere de pragtfulde bindingsværkshuse.
Over middag vil der være mulighed for at
besøge Rammelsbergminen, hvor man kan
køre med grubebanen ind i bjerget. Her får
man et godt indtryk af minearbejdernes
vanskelige kår og de tekniske fremskridt.
Minen er lukket for drift, men huser i dag et af
Tysklands største museer.
Panoramatur i Vestharzen - heldagstur
Vi kører en flot tur i Vestharzen, hvor vi kommer forbi flere af de byer, der fik den såkaldte
”bjergfrihed”, hvor man måtte dyrke bjergene.
Vi begynder turen gennem Okerdalen med
ophold ved den berømte opdæmmede sø,
Okerstausee. Herfra tager vi til bjergværksby-

Tillæg for enkeltværelse		
460,Rabat til 3. og 4. person på 1 vær. 		 480,-

en, Altenau, hvor vi besøger en træskærer,
og vi fortsætter til St. Andreasberg, der
er den højst beliggende by i Harzen.
Her gør vi ophold ved bobslædebanen.
Derefter fortsætter vi igennem den smukke
Nationalpark Harz mod Clausthal-Zellerfeld.
Vi når til Hahnenklee og gør undervejs
ophold ved den norske trækirke, Gustav
Adolf Stabkirche, som er Tysklands eneste
stavkirke.
Wernigerode - heldagstur
Vi oplever en del af Tyskland, der stadig ser
ud som før Murens fald. Vi kører ad små
veje gennem Osterwieck, som er en tidligere
grænseby, der kan dateres helt tilbage
til år 1025. Vi fortsætter ad den idylliske
Deutsche Alleenstrasse til ”den farverige
by”, Wernigerode, der er kendt for sit gamle
rådhus og de mange bindingsværkshuse.
Højt over byen troner det imponerende fyrsteslot. Senere kører vi med den historiske
Harzer Schmalspurbahn op til feriebyen,
Drei Annen Hohne, der ligger i ca. 780
meters højde. Togturen koster kr. 55,00

pr. person og skal bestilles ved tilmeldingen. Vi fortsætter til Tysklands største,
opdæmmede sø, Rappbodetalsperre. Lige
ved siden af dæmningen findes verdens
største kabelhængebro for fodgængere.
Med en længde på 458 meter svajende højt
over vandet venter en særlig oplevelse. Du
kan vælge at gå fra den ene ende til den
anden, eller at betragte den imponerende
hængebro på mere solid grund fra dæmningens top.
OM HOTELLET
H+ Hotel Goslar er et dejligt hotel, beliggende ca. 20 min. gang fra markedspladsen
i Goslar centrum. Alle værelser er med
bad og toilet, hårtørrer, telefon, TV, gratis
Wi-Fi, balkon eller terrasse. På hotellet
findes elevator, indendørs pool, finsk
sauna, dampbad, brusergrotte, stillerum,
trænings- og motionscenter, solarium,
møbleret solterrasse, vinterhave samt
restaurant med bar. Hotellet er velegnet for
gangbesværede. Forplejningen er særdeles
god med buffet både morgen og aften.

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 
4-stjernet bus
ü 
4 overnatninger i Goslar
ü 
4 x morgenmad
ü 
4 x aftensmad
ü 
1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 
1 x frokost (udrejse)
ü 
1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü 
Udflugter ekskl. entréer, minebesøg
og togtur
ü 
Dansk rejseleder
ENTRÉER: Rammelsberg ca. EUR 13,00.
Kabelhængebro ca. EUR 6,00.
VALUTA: Euro (EUR).
ØVRIGT: I påsken er speciel påskemiddag
inkluderet i rejsens pris.
HOTEL:
H+ Hotel Goslar
www.h-hotels.com
BESTIL PÅ:

www.nillesrejser.dk/goslar
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