
4. dag  
Efter endnu en dejlig morgenbuffet pakkes bussen, og kl. 09.30 går turen tilbage over 

Luneburger Heide til Celle, hvor vi gør et ophold i den smukke gamle by. Her ser vi 

slottet, hvor den danske dronning Caroline Mathilde blev forvist til og døde i år 1775. 

Vi skal også se nogle af de mange velholdte og farverige bindingsværkshuse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Afrejse:         Torsdag den 30. maj 2019 

                        Tinghallen, Viborg               kl. 06.00 

 Hjemkomst:  Søndag  den   2. juni 2019 

                        Tinghallen, Viborg          ca. kl. 20.30 

 NB: Mulighed for opsamling i Silkeborg, Kolding  

                      og Padborg.                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Salg og information:  

                    PouLis Rejser 
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup 

Tostrupvej 5, Birgittelyst, 8800 Viborg 

Tlf. 28 30 14 65 

E-mail: poulisrejser@gmail.com   

www.poulisrejser.dk 
 

Hurtig tilmelding sikrer dig en plads til Harzen. 

NB: Der er nummereret pladser i bussen. 

  Harzen 
      Goslar og Øst Harzen   

   - 4 dage i Kr. Himmelfart - 

            30. maj – 2. juni 2019 
 

                  Kr. 2.895,- 
             

      Salg og information: 

    PouLis Rejser 
     Tlf. 28 30 14 65 

     www.poulisrejser.dk 
      Medlem af Rejsegarantifonden  

http://www.poulisrejser.dk/


Oplev Harzens charmerende byer - Goslar 

og Wernigerode med PouLis Rejser  
 

På denne tur skal vi bo i den gamle kendte kejserby 

Goslar og gå på opdagelse i det tidligere Øst Harzen. 

  
Goslar er den ”største” by i Harzen og vel nok danskernes mest foretrukne by med 

sine flotte store huse i bindingsværk og 

skifferbelægning i smukke mønstre. Goslar er med 

på Unesco Verdensarvliste for sin tid som 

middelalderlig 

kejserby og ikke 

mindst på grund af  

Rammelsberg 

minen, hvor man 

gennem næsten 

1000 år udvandt sølv og andre metaller, der dannede 

grundlag for byens velstand. 

Wernigerode er en utrolig flot by med masser af 

seværdigheder, velholdte bindingsværkshuse og et 

charmerende torv med Wohltäterbrunnen og et ikonisk 

rådhusbyggeri. I Wernigerode skal vi også se slottet, 

som knejser over byens hustage, og hvor der er indrettet museer. Vi skal også se byen 

mindste hus på kun 10m2. 

Hotel 
****Hotel Der Achtermann, Rosentorstrasse 

20, 38640 Goslar. 

Hotellet ligger i centrum af Goslar og har 152 

veludstyrede værelser med bl.a. toilet med 

bad/brus, radio, TV og telefon som standard-

udstyr. Forplejningen er god. Der er fri adgang 

til hotellets wellness-område med bl.a. 4 

saunaer, dampbad, pool og solterrasse. 

Tillæg for eneværelse kr. 450,00. 

Se mere på www.der-achtermann.de  

 

Pris kr. 2.895,-  
Pr. person i delt dobbeltværelse med halvpension fra 1. dag til og med 

morgenmad sidste dag. Buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi, kaffe og 

rundstykke op udturen, udflugter, entréer, rejseleder, by-skat samt gebyr til 

Rejsegarantifonden.  

Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling.  

Rejseplan/Udflugter 
 

1. dag   
Kl. 06.00 torsdag morgen er der afrejse fra Viborg, og der 

køres med passende pauser gennem Tyskland til Goslar, hvor 

vi ankommer hen på eftermiddagen. Efter indtjekning på 

hotellet, går vi lille tur i byen til Marktplaz med bl.a. rådhuset 

og Kämmergebäude samt det berømte figur- og klokkespil 

omkring Rammelbergminens historie. Vi fortsætter til 

Kaiserpfalz, hvorefter Goslar kan opleves på egen hånd. Kl. 

19.00 er der 3-retters aftenbuffet på hotellet. Aftenen er fri. 

 

2. dag  
I dag skal vi opleve Wernigerode, der er blevet hovedbyen i østlige Harzen. Byen er 

en af DDR´s perler, som er blevet tilgængelig efter 

genforeningen i Tyskland. Vi starter i den ældre bydel og 

går til Marktplatz som er byens fine torv med det smukke 

rådhus og velgørerbrønden og sanerede 

bindingsværkshuse. Vi ser først lidt af byen, inden der 

bliver mulighed for tage Bimmelbahn op til 

Torneroseslottet. Efter en tur på slottet kan byen og 

frokosten opleves på egen hånd.  

Efter frokost forsætter vi til Tysklands største, 

opdæmmede sø, Rappbodetalsperre, hvor vi gør et kort 

ophold, inden vi fortsætter til Rübeland, hulebyen i 

Harzen, hvor der venter os en farverig oplevelse i den berømte drypstenshule 

Baumannshöle.  

Sidst på eftermiddagen køres der retur til Goslar, hvor byen igen kan opleves på egen 

hånd inden aftensmaden. Kl. 19.00 er der 3-retters aftenbuffet. Aftenen er herefter fri. 

 

3. dag 
I dag tager vi til Quedlinburg, der ligger i det nordøstlige Harzen. Byen er en rigtig 

hyggelig by med ca. 1300 bindingsværkshuse, der er bygget i skiftende stilarter 

gennem 5-600 år. Der er også mange små hyggelige torve med udeservering. Det 

meste af byens centrum blev i 1994 en del af Unesco Verdensarv.  

Herefter fortsætter vi til Thale/Hexentanzplatz. Vi gør et 

kort ophold i Thale, hvor der bliver der mulighed for at tage  

svævebanen op til Heksenes Danseplads på toppen af den 451 m høje klippe som er 

kendt for ”at være mødested for hekse” Her bliver der lejlighed til at nyde den 

storslåede udsigt ud-over det prægtige og grønne Harzen. 

Herefter køres retur til Goslar, hvor byen igen kan opleves på egen hånd inden 

aftensmaden. 

Kl. 19.00 er der 3-retters aftenbuffet. Aftenen er herefter fri. 

 

 

http://www.der-achtermann.de/

