BUSREIZEN 2018

Harz

6-DAAGSE STANDPLAATSREIS

09/07 - 14/07

DE HARZ IS ÉÉN VAN DE MOOISTE VAKANTIEBESTEMMINGEN IN DUITSLAND.
HET NOORDELIJKSTE MIDDELGEBERGTE VAN DUITSLAND HEEFT NAAST VEEL
NATUURSCHOON OOK DE NODIGE HISTORISCHE STADJES DIE EEN BEZOEK MEER
DAN WAARD ZIJN. EN WAT TE DENKEN VAN EEN RITJE MET DE BEROEMDE
SMALSPOORBAAN? DE HARZ ZAL U ZEKER BEKOREN.

DAG 1: MAANDAG 9 JULI Na de ophaalroute volgt de koffiestop. Via de Duitse autobaan
komen we in de namiddag aan bij ons hotel in Herzberg am Harz.
DAG 2: DINSDAG 10 JULI Na het ontbijt gaan we op weg naar Klosterhotel Wöltingerode (Goslar).
Hier krijgen u en uw medereizigers een rondleiding door de likeurstokerij van het klooster en mogen
we van een aantal drankjes proeven. Daarna staat de lunch voor ons klaar. Na de lunch gaan we
op weg naar Blankenburg/Derenburg voor een bezoek aan Glasmanufaktur Harzkristall. In deze
glasfabriek krijgen we een belevingstour; al uw zintuigen komen aan bod tijdens de rondleiding.
Aansluitend krijgen we een kop koffie aangeboden, waarna we terug gaan naar het hotel voor het
diner.
DAG 2: WOENSDAG 11 JULI Vandaag maken we een rit met de historische Harzer Schmalspurbahn.
We rijden eerst een mooie route naar Wernigerode. Hier bevindt zich het station van de
smalspoorbaan. We stappen in voor een geweldige ervaring! De stoomtrein brengt ons naar de
Brocken, de hoogste berg van de Harz, met een hoogte van 1141 meter. Hier kunt u genieten van
een prachtig panoramisch uitzicht, ook tijdens de lunch. Tevens kunt u hier een bezoek brengen
aan museum Brockenhaus. Dan brengt de trein ons terug naar Wernigerode, waar de bus op ons
wacht.
DAG 3: DONDERDAG 12 JULI Vanmorgen bent u vrij en kunt u op eigen gelegenheid een bezoek
brengen aan Herzberg am Harz. Na de lunch gaan we onderweg naar Altenau voor een bezoek
aan het Kräuterpark. In het kruidenpark Altenau kunt u kennismaken met een uitgebreid spectrum
inheemse en exotische kruiden en specerijen. Wanneer we nog tijd over hebben, kunt u een bezoek
brengen aan het stadje welke bekend staat om de mijnwerkershuisjes, vanwege de schone lucht en
als kuuroord.
DAG 4: VRIJDAG 13 JULI Na het ontbijt brengt de bus u naar Sangerhausen, waar we een bezoek
brengen aan het Europa-Rosarium. Op een totale oppervlakte van 12,5 hectare staan 75.000 rozen,
in totaal 8300 soorten. Daarmee staat de grootste collectie rozen ter wereld in het Guiness Book
of Records. Tijdens een wandeling in deze hoofdbloeiperiode is het hele park doordrongen van
de verleidelijke geur. Na de lunch gaan we op weg naar Braunlage. Hier is de langste kabelbaan
van Noord-Duitsland. In een comfortabele cabine bereikt u de top van de Wurmberg op een
hoogte van 971 m boven de zeespiegel. Onderweg kunt u genieten van
het adembenemende uitzicht over het prachtige
landschap van de Harz.
DAG 5: ZATERDAG 14 JULI De koffers gaan in de bus
en we beginnen aan de terugreis. Aan het eind van
de middag staat er een heerlijk afscheidsdiner voor
ons klaar. Vervolgens brengen wij u terug naar uw
opstapplaats.
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REISINFORMATIE
Reis : Harz
6-daagse standplaatsreis
VERTREK: maandag 9 juli 2018
RETOUR: zaterdag 14 juli 2018
Kosten voor deze verwenreis:
Toeslag 1-persoonskamer:

€ 699,00 p.p.
€ 50,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Englischer Hof,
Herzberg am Harz, Duitsland
Faciliteiten:
Restaurant, terras, bar, wellness, gratis wifi
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie
PRIJS IS INCLUSIEF
•	Vervoer in luxe touringcar, opstappen in
Friesland
•	2 x koffie met gebak
•	5 x overnachting in hotel o.b.v. half pension
(ontbijt en diner)
•	Elke avond 1 consumptie bij het diner
•	6 x lunch(pakket)
•	Entree, rondleiding en proeverij Klosterhotel
•	Entree en rondleiding Glasmanufaktur,
inclusief koffie/thee
•	Dagtocht Schmalspurbahn
•	Entree museum Brockenhaus
•	Entree Kruidenpark Altenau,
inlcusief koffie/thee
•	Entree Rosarium, inclusief koffie/thee
•	Kabelbaan Braunlage
•	Koffie/thee in restaurant op de Wurmberg
•	Afscheidsdiner inclusief consumptie

