
 

 

Harzen - med Idræt For Alle 

 

HARZEN – Har en pragtfuld natur og mange hyggelige byer. 

Denne tur går til byen Wernigerode. Byen er med sine charmerende 

bygninger, spændende butikker og byens finurlige Rådhus, en af de 

farvestrålende og livlige byer i det østlige Harzen. Wernigerode ligger ved 

randen af Nationalparken Harz, der indbyder til vandre- og cykelture samt 

mulighed for at tage en togtur med ”Harzer Schmalspurbahn”, som er ren 

nostalgi. Det lille tog kører med dampende stålhest over stejle bjerge & 

igennem romantiske slugter. 

 

 
 

 

Vi skal bo på det romantiske hotel ALTWERNIGERÖDER APPARTHOTEL. 

Hotellet er beliggende centralt i hjertet af byen. 

3* Hotel – hvor alle værelser er med douche & toilet. 

 

Se mere på www.appart-hotel.de 

http://www.appart-hotel.de/
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Bussen er til rådighed hver dag 
Tur bliver ligesom tidligere cykelture arrangeret af os selv. Efter tilmeldingen 

indkalder Birgit til møde, hvor vi planlægger ned i detaljer, herunder 

rækkefølgen for de forskellige cykle/gåture.  

Du har mange valg på denne tur – kombiner cykel & vandring eller vælg kun den 

ene. Uanset dine valg, vil du komme rundt i nedenstående byer. 

 

En dag kører vi alle til Overharz - Clausthal-Zellerfeld og nyder fra bussen 

Harzen´s bakkede landskab. Vi ser nærmere på Okerdalen og dæmningen, og de 

smukke bjerglandsbyer f.eks. Altenau. 

 

Cykelture: 

Cykelture starter fra Wernigerode og  

kører ud i alle retninger, så vi ikke kommer  

til at køre samme strækning.  

Ruterne er fra 40 – 55 km. 

 

Vandreture: 

Bussen bringer ud til startsted og afhenter, der hvor turen slutter for køre 

tilbage til hotellet.  

Her er ruterne 7 km. & 10 km.  

 

 

Udflugtsmål i området 

 

Cafe besøg på den legendariske Café Wien, der åbnede i 1897. Er man mere til 

en øl ligger et af Tysklands største bryggerier Hasseröder Brauerei nordvest 

for Wernigerode.  

 

Quedlingburg ligger i det nordøstlige Harzen ved floden Bode. Byen, der med 

godt 1300 bindingsværkshuse er optaget på UNESCO´s verdenskulturarv, er i 

sig selv en stor seværdighed med brostensbelagte gader.  

Det gamle rådhus fra år 1320, slotsmuseet samt slottet og stifskirken St. 

Servatius. En tur op gennem smalle stræder belønnes med fint kig over 

slotshøjen, er nogle af de oplevelser byen bl.a. har at byde på.  

 
Lidt syd for centrum finder man Minen Rammelsberg. Her kan arrangeres besøg 

f.eks. sidste dag, hvor vi kører med bussen alle sammen. Bjergets historie og 

kultur gøres begribeligt. Museet anses for at høre til en af de største 

museumsindretninger i Tyskland.                                                                                  
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Goslar (Harzen´s hovedstad) har en charmerende bymitte med op imod 1.000 

bindingsværkshuse, skifferbeklædte facader med fabelagtige mønstre. 

Rådhuset fra 1500 tallet fremhæves især, idet det er overdådigt dekorere med 

malerier og træskærerarbejder. Mange caféer eller øl på Brauhaus Goslar giver 

gode muligheder for hvil. 

 

I Kurbyen Bad Harzburg er der en lille svævebane mellem byen og Grosser 

Burgberg, hvor der er en flot udsigt over landskabet. Nedenfor Burgberg er der 

en særpræget vandresti Baumwipfelpfad, hvor man i 20 m´s højde kommer i 

nærkontakt med trækronerne. 

Burgberg svævebanen bringer besøgende til det store Slotshul, på blot tre 

minutter. Under rejsen nydes udsigten til den første trævej i Niedersachsen, 

som fører gennem de gamle træer i Koldtalen. I den store slotshave er der en 

storslået udsigt over Harz-foden og det udgangspunkt for mange stier.  

 

Clausthal-Zellerfeld har rødder tilbage til 1200 tallet og ligger i det kulturelle 

centrum i Oberharz. Der er Tysklands største trækirke Marktkirche zum 

Heiligen Geist fra 1642, der er et af Tysklands ældste apoteker Bergapoteke 

(Grimasse-apoteket, som det også kaldes efter 66 små udskårne ansigter på 

facader) samt Kunsthandwerkerhof Alte Münze, hvor der i dag er et glasværk 

og et mikrobryggeri. 

 

Okerdalen med den smukke sø og Okertalsperre, som er en kæmpe dæmning 75 

m høj, 260 m lang er også et besøg værd. Man kan tage turbåden på en rundtur. 
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Afrejse:                     SØNDAG morgen den 23. september 2018 
                                Undervejs gøres stop ved en af Tysklands store KZ lejre  
                                      Bergen-Belsen, dette er gratis. 
Rejseform:                 Moderne turistbus m/trailer 
Rejseselskab:              Bjert Busser 
 
Forplejning:                Halvpension fra første dags aften til og med 

     sidste dags morgen. 
 

Hjemkomst:                FREDAG aften den 28. september 2018 
                                              Efter en aktiv dag – forventes sen hjemkomst!  

 

Pris pr. person kun kr. 4650, - 
Tillæg enkeltværelse kr. 1200,-  

 
Depositum kr. 1.000,- pr. person, som betales ved tilmelding. 

  
Tilmelding og betaling af depositum - Kontant, kreditkort eller MobilePay. 

PARKHALLEN tirsdag den 20. marts 2018 kl. 15.00. 
 
 

Praktisk INFO 
I området kan der købes HarzCard – Pris 57 euro for 4 dage/ 32 euro for 48 timer. 
Dette kort kan anvendes på 120 seværdigheder. Læs om kortet på www.harzcard.info 

Burgberg svævebanen - (gratis med HarzCard, ellers 4 euro)/ Harzer Schmalspurbahn – (gratis med 
HarzCard, ellers 27 euro) / Slottet Wernigerode – (gratis med HarzCard, ellers 6 euro) / Rammelsberg 

minen – (gratis med HarzCard, ellers 16 euro) 
 

Vi anbefaler at alle tegne en rejseforsikring ved udlandsrejse. 
Priser for Gouda  Rejseforsikring standard 6 dage inkl. 1,1 % skadeforsikringsafgift til staten: 

Forsikringen er uden bagage dækning, feriekompensation og med 1.000 kr. i selvrisiko. 
Pris for personer u. 70 år: 154 kr. 
Pris for personer o. 70 år: 249 kr. 

Afbestillingsforsikring 
For grupperejser gælder det at enkelte gæster kan afmelde på grund af akut opstået sygdom 

(dokumentation i form af lægeerklæring skal fremsendes inden 3 dage). Har gæsten en 
privattegnet forsikring skal denne benyttes. 

http://www.harzcard.info/

