
 

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

              Afrejse:  Onsdag den 4. december 2019 

  Tinghallen, Viborg              kl. 07.00 

 Hjemkomst:  Fredag den 6. december 2019 

  Tinghallen, Viborg         ca. kl. 18.30 

 

 NB: Der er 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. + 45 28 30 14 65 

      E-mail: poulisrejser@gmail.com   

    www.poulisrejser.dk 
 

Hurtig tilmelding sikrer dig en plads til Goslar 

NB: Der er nummereret pladser i bussen  

Harzen 

 
 

 Juletur til Goslar 
 

  4/12 – 6/12 2019 
 

 

               kun kr. 1.795,- 
             

Salg og information: 
 

   PouLis Rejser 
   Tlf. 28 30 14 65 

   www.poulisrejser.dk 

 
   Medlem af Rejsegarantifonden 

http://www.poulisrejser.dk/


Oplev Harzens to charmerende byer – 

Goslar og Wernigerode – og den helt 

specielle og smukke julestemning med 

PouLis Rejser.  
 

I Goslar og Wernigerode er torve m.m. 

omdannet til et stort og smukt julemarked. 

Fra de mange hyggelige boder sælges bl.a. 

julegodter, glühwein og forskellige 

juleting. Overalt ”dufter” det af jul. Ta´ 

med og oplev det selv. Goslar ligger 390 

km. fra den danske grænse, og der er ca. 

35 km. mellem de to byer. 

 

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 standardudstyr. Der er fri 

adgang til hotellets wellness-område 

med bl.a. 4 saunaer, dampbad, pool og 

solterrasse. 

Tillæg for eneværelse kr. 300,-. 

Se mere på www.der-achtermann.de  

 

Pris kun kr. 1.795,-  

Pr. person inkl. buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi, ophold i 

dobbeltværelse med kvartpension fra morgenmad 2. dag til og med 

morgenmad sidste dag, udflugter, rejseleder og dansktalende guide på 

byrundturen samt lokal cityskat og gebyr til Rejsegarantifonden.  

Der er mulighed for tilkøb af 2 x aftenbuffet for kun kr. 350,-. 

Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling. 

  

Rejseplan 
 

1. dag – Goslar – Harzens hovedby og handelscentrum. 
Onsdag hen på eftermiddagen ankommer vi 

til Goslar, hvor vi skal bo centralt på det 

gamle og fine Hotel der Achtermann. Når vi 

har tjekket ind på hotellet, går vi en lille tur 

rundt i byen for at opleve Goslar og den 

hyggelige julestemning med det store 

julemarked på torvet. Vi slutter ved 

Kaiserpfalz Slottet, hvorefter julemarkedet 

kan opleves på egen hånd. 

Kl. 19.00 er der aftenbuffet på hotellet.             

Herefter er aftenen til fri disposition.      

             

 

 2. dag – Jul i ”Harzen” 

Efter en stor og flot morgenbuffet starter vi dagen 

med at køre til Wernigerode, der er hovedbyen i 

det østlige Harzen med de smukt istandsatte bindingsværkshuse. 

Wernigerode er en af DDR´s perler, som blev tilgængelig efter murens 

fald. Her er hele torvet også omdannet til et stort julemarked. Vi nyder 

stemningen og spiser frokost på egen hånd, inden der køres retur til 

Goslar først på eftermiddagen, hvor der igen bliver mulighed for at 

opleve de flotte julemarkedet. 

Kl. 19.00 er der aftenbuffet på hotellet. Herefter er aftenen til fri 

disposition.     
 

3. dag – Hjemrejse  
Efter endnu en dejlig morgen-

buffet pakkes bussen, og kl. 

09.30 køres der retur med 

passende pauser til Danmark 

med ophold for frokost og 

aftensmad. Der gøres ikke 

ophold ved grænsen. 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

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

