
GDA Hotel Schwiecheldthaus         

Schwiecheldtstrasse 8-12  

D-38640 Goslar 
Tlf.: +49.5321 3120 

Yderligere oplysninger om hotellet se 

Hjemmeside: www.hotel-schwiecheldthaus.de    

Prisen er kr.: 5.750,-. Tillæg for enkeltværelse.: Kr. 500,- 
Depositum kr.: 2.000,- betales ved bindende tilmelding. 

Tilmeldingsfrist.: d. 3. november 2017 
Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
Rejsens pris inkluderer.:  
Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfarne chauffører.  
Udflugtskørsel som beskrevet i programmet. 
Besøg på Krystalglasværk.  
4 overnatninger på Hotel Schwiecheldthaus.  
Indkvartering i delt dobbeltværelse med douch/toilet.  
Halvpension fra 1. dags aften til 5. dags morgen.  
Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden.  
Opsamlingssted og tid.: Oplyses ca. 14 dage før afrejse. 
Valuta.: Euro                Afstand.: Ca. 554 km. 
Bemærk.: Du skal selv betale og sørge for transport til og fra 

opsamlingsstedet.  
  Teknisk rejsearrangør                                     CVR. Nr. 1742 6788 

 Medlem af rejsegarantifonden                             nr. 1115.  
 

Yderligere oplysninger fås hos.: 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende. 
Lene Hansen Billeshavevej 109 5210 Odense NV. 
Tlf.: 2466 5688 E-mail: rejselene56@gmail.com 

Preben Hansen Havrebakken 6c, Kerte 5560 Aarup. 
Tlf.: 6447 2453 el.4087 2453 E-mail: apmoes@apmoes.dk 

Nordea Bank reg.nr.: 2017 konto nr. 012 24 53189 
Hjemmeside: www.handicapgrupperejser.dk 

CVR. Nr. 30 94 59 99 

TTaagg  mmeedd  VVeessttffyynnss  FFeerriieekklluubb  

                                  ppåå  

AAddvveennttsshhyyggggee    

I Gosler 

3. til 7. december 2017. 

I samarbejde med  

Det kan lade sig gøre uanset handicap ! 
Der vil på denne tur være deltagere fra Bergholdt.  

Der vil være hjælpere til stede når du kommer til bussen, 
som vil hjælpe dig med din bagage. Hjælpere vil sørge for at 
du kommer til din plads i bussen og vil selvfølgelig være til 
din rådighed resten af ferien. 



 

I Goslar stråler juleglansen i god 
tid før jul og på markedspladsen 
forføres gæster af duften fra 
kanel, bagte æbler og brændte 
mandler – de mange smukt 
udsmykkede træhytter inviterer til 
julehygge og julegavehandel! 

Søndag, d. 3. december 2017 
Turen starter tidligt ud og går over landegrænsen fra 
Danmark til Tyskland. Vi kører i sydlig retning forbi Hamburg 
og Hannover mod Harzen og ankommer til Goslar sidst på 
eftermiddagen til indkvartering og aftensmad. 
 

TURFORSLAG 
Dagene i Harzen bliver afslappende dage, hvor vi får et 
indtryk af området. Vi bor midt i Harzen´s 
hovedstad Goslar, her har rig mulighed for 
at opleve byen. På rådhuspladsen ser vi 
selvfølgelig også den lille fyr med gulddukater 
ud af ”måsen”, samt det fantastiske 
klokkespil. 
 

 

Under vores ophold besøger vi 
Werningerode, en af de allersmukkeste 
byer i Harzen. Byen Werningerode er 
farvestrålende og med smukke, velholdte 
bindingsværks - bygninger – langt fra 
forestillingen om de grå og triste bygninger 
i det tidligere Østtyskland. 

 Ikke langt herfra ligger byen 
Derenburg, hvor vi besøger glasværket 
Harzkristall, der blev grundlagt efter 
2. Verdenskrig og i DDR tiden var 
statsejet, men efter genforeningen blev 
det privatiseret. Glasværket er 
storproducent af og har en stor 

udstilling med glaskugler og anden ophæng til juletræet. 
Der bliver mulighed for at opleve mere af Goslar og mere af 
Harzen. 
Vi kører en tur mere ud i landskabet og ser nogle af de 
gamle minebyer. Byerne er smukt bevarede og viser tegn på 
velstand gennem minedriften, der har været spredt over det 
meste af Harzen. Jern, zink, sølv, bly, kul, sølv etc. er 
blevet udvundet i bjergene. 

Over jorden er det eksempelvis de smukke 
kirker, der bevidner rigdommen – stavkirken i 
Hahnenklee og den store trækirke i Claustal-
Zellerfeld. Naturen er også præget af 
minedriften. Der gik meget træ (brænde) til 
udvindingen af mineraler – og når skove var 
fældet, blev der plantet hurtigt voksende 
graner. Nu er minerne lukkede og løvtræerne 
vender tilbage i skovene. Naturen i Harzen har voldsomt 
meget at byde på, også om vinteren. 
Torsdag d. 7. december 2017 
Efter et dejligt ophold i Harzen, mættet af julelækkerier og 
måske med taskerne fyldt med julegaver, starter hjemturen. 
Vi kører mod nord, forbi Hannover og Hamburg – retur til 
Danmark og startstedet.  

Ovenstående udflugtsprogram er vejledende. Vejr, vind og andre 
omstændigheder kan betyde, at vi må ændre programmet.                                                          


