Hotel:
Hotel Der Achtermann****
Rosentorstraße 20
D – 38640 Goslar

3 dage til

Harzen

4-stjernet hotel beliggende i
centrum af Goslar, nær
banegård. Hotellet har
elevator, restaurant og bar. Alle værelser med eget bad/dusch, toilet, radio
og tv.

Pris pr. person:

kr. 2.355,- i dobbeltværelse
kr. 225,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på godt hotel med
2 x ½-pension, kaffe/rundstykke og burgerbolle i
bussen på udtur, rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, entreer, rejseleder,
rejse– og afbestillingsforsikring.

Tilmelding:

Senest d. 01.10.14 til:
Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Betaling:

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 01.11.14.

Zwinger, Goslar

Hjem: Sø. 07.12.14

Med
E#2514/Lonni Rejser/

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser.
Rejsegarantifond #1204

Ud: Fr. 05.12.14

Tlf. 20 24 24 81

Tag med Lonni Rejser på en hyggelig
advents tur til Harzen - det smukke
bjerglandskab rejser sig pludselig
over det omkring-liggende lave
landskab - med høje, skovklædte
bjerge på op til 1000 m’s højde,
rislende små floder, brusende
vandfald, dybe dale og idylliske
gamle landsbyer. Området har i
Goslar
mange år været et eftertragtet rejsemål
for såvel tyske som danske turister på grund af den friske luft og skønne
natur. Harzen er et virkeligt ferieparadis for naturelskere. Harzen er på
størrelse med Fyn og hovedbyen hedder Goslar.

1. dag, fredag d. 05.12.14:
Afg. kl. 06.00 fra Kulturcenter
Limfjord, Skive. Undervejs i bussen får
vi kaffe/rundstykke og lidt senere en
burgerbolle. Vi ankommer til vores
hotel i Goslar. Tjek ind og aftensmad

Den spreder hygge med de mange
tændte lys, blød skovbund og
duften af gran. Nyd et glas gløgg
eller andet i skoven.
Efter en dejlig dag i julehyggens
tegn, med muligheder for julegave
indkøb spiser vi aftensmad på
hotellet.
Juleskoven i Goslatr

3. dag, søndag d. 07.12.14:
Morgenmad på hotel. Vi tjekker ud og begynder
hjemkørslen til Danmark.
Der holdes små pauser undervejs.

Forventet hjemkomst til Skive ca. kl. 18.00.

Harzen

2. dag, lørdag d. 06.12.14:
Morgenmad på hotel. Dagen i dag er på egen hånd i Goslar. Byen er rig på
smukke seværdiheder. Byens ældste bygning Kaizerpfalz med de rigt
dekorerede sale - de gamle fængsel Zwinger, hvis mure er op til 6,5 m tykke
- de gamle bymure og
fæstningsanlæg, det gamle rådhus
og Goslars vartegn, Den Gyldne ørn.
Tyskland har en årelang tradition
for julemarkeder og i Goslar er
markedspladsen omdannet til et
stemningsfuldt julemarked med
mere end 70 juleboder som er smukt
pyntet. Den unikke juleskov er
smukt placeret ved julemarkedet.
Klokkespil i Goslar

Goslar

Ret til ændringer forbeholdes.
Goslar

