
NNFs Forbunds Seniorer: 
 
Gode venner, - hermed følger: 
  
PROGRAMMET FOR TUREN TIL HARZEN:    
12. september - 16. september 2011. 

 
1.dag. (mandag), - Afrejse. 
Afgang fra C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg kl. 08.00, opsamling ved 
Middelfart, Rasteplads ved afkørsel 58 kl. 10.00, - herefter videre via 
landegrænsen til vores hotel i Goslar. 
 
2.dag. (tirsdag), - Rundtur i Kejserbyen Goslar. 
Den gamle kejserby Goslar er en af Tysklands bedst bevarede 
middelalderbyer. Rundvisning, bl.a. til Kaiserpfalz, Siemenshaus, markeds-
pladsen, de mange historiske bygninger m.m. Midt i Goslar finder vi 
Tysklands smukkeste tinfigurmuseum med tusindvis af håndmalede 
tinfigurer. Værksted og museumsshop. 
 
Til middag er der mulighed for at opleve byens klokke- og figurspil på 
markedspladsen. 
 
Om eftermiddagen sejltur på den store og imponerende Okerstausee – opstået 
som vandreservoir bag en høj dæmning i smukke omgivelser. Dejlig sejltur på 
søen og vi hører historien om byen på søens bund, mens skove, kløfter og 
bjerge glider forbi. Kaffepause på restaurant lige ud til søen. Her skal vi 
smage en Harz-specialitet ”Windbeutel”. 
 

 
Goslar       Goslar            Okerstausee 
 
3.dag. (onsdag), - Panoramatur. 
Panoramatur gennem Harzens små bjergbyer Lautenthal og Wildemann til 
bjergværksbyen Clausthal Zellerfeld med Tysklands største trækirke. På 
hjemvejen besøges Bad Harzburg med svævebane og kurpromenade. 
Mulighed for en tur med svævebane op til Burgberg. 
 

                     Bad 
Harzburg            



          
 
4.dag. (torsdag), - Udflugt til Østtyskland og togtur til Bloksbjerg. 
Dagen starter med en udflugt til Østtyskland, hvor vi skal besøge 
Wernigerode.  
Derefter med det nostalgiske damptog  ”Brockenbahn” fra Drei Annen Hohne 
op på Harzens højeste bjerg, Bloksbjerg. På toppen er der mulighed for 
museumsbesøg eller en vandretur. 
 
5.dag. (fredag), - Hjemrejse.  
Efter morgenmaden kører vi tilbage til Danmark – hjemkomst ca.kl.18.00. 
  
Hotel: 
Turen indbefatter 4 overnatninger på Ramada Hotel Bären, Krugwiese 11 A, 
D- 38 640 Goslar. Tlf. 0049 5321 7820. 
 
Morgen-og aftensmaden indtages på hotellet, hvor der iøvrigt er muliglighed 
for at benytte indendørs svømmebad og sauna, - alle værelser er med 
bad/toilet og andre faciliteter. 
 
Hotellet er beliggende ca. en halv times gang fra markedspladsen. 
 
 
Generelt: 
Som det vil bemærkes, så forekommer programmet meget presset, - men bare 
roligt, vi har ønsket at præsenteret en „buket“ af de mulige oplevelser under 
turen. Vi vil – som sædvanlig – dag for dag udvælge os de mest hensigts- 
mæssige udflugtsmål således, at der bliver tid til en „slapper“ ind imellem, - 
vi har jo som tidligere vores egen bus til rådighed.  
 
Med venlig hilsen, - og fortsat god sommer. 
 
Poul Kronvold. 
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