
Harz och Hildesheim, Romantiska Tyskland

BESKRIVNING

Harz & Hildesheim, Romantiska Tyskland

4 dagar

Det romantiska och sägenomspunna Harz välkomnar

oss på en rundtur till idylliska korsvirkesstäder,

pittoreska småbyar, trivsamma kurorter och

skogsklädda höjder.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1200:-

Allt detta ingår: 

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med halvpension. Utflykter

enligt programmet inkl. en tågresa. Bro- och

färjeavgifter, vägskatter, moms samt reseledare.



Dag 1 – Hemorten – Wernigerode

Via våra anslutningsorter når vi Malmö och Öresundsbron till Danmark. Färden går vidare över de danska öarna ner till

Rödby. Här tar vi färjan över till Tyskland. Resan fortsätter söderut förbi Lübeck och Hamburg samt genom Lüneburger

Heide. Framåt kvällen når vi den charmiga korsvirkesorten Wernigerode, där vi ska bo tre nätter på det HKK Hotel

Wernigerode. Här avrundar vi dagen med en gemensam middag. Cirka 60 mil.

Dag 2–3 – Harz

Vi bor mitt i Harzområdet, som det här bergsområdet i mellersta Tyskland heter, och kommer under vår vistelse

naturligtvis titta närmare på vår intressanta och vackra värdstad men också åka vidare för att utforska detta vackra och

sägenomspunna område. 

”Den färgglada staden” Wernigerode har fått sitt smeknamn tack vare sina färgglatt målade korsvirkeshus idylliskt

omgivna av den gröna naturen. Stadens mest kända byggnad är det utomordentligt vackra rådhuset från 1400-talet,

som ser ut som om det vore klippt ur en sagobok. Ovanför staden vackert inbäddat i grönska ligger slottet och den som

inte orkar gå upp dit kan ta det lilla tåget Schlossbahn upp.

Det blir en utflykt till den förtjusande kejsarstaden Goslar som med anor från 900-talet är en av Tysklands bäst bevarade

medeltidsstäder. Här beundrar vi det vackra torget Marktplatz, rådhuset och Kaiserphfalz. På vägen dit gör vi en

avstickare upp genom Okerdalen till Okertalsperre där vi ser fördämningen. 

Det ingår även en tågtur ut i naturen med den gamla smalspåriga tåget från Wernigerode till Schierke. Vi åker då upp för

Brocken, Harz högsta berg som även är känd som det ställe där häxorna brukar samlas.

Dag 4 – Harz– Hemorten

Efter frukost måste vi säga Auf Wiedersehen till Harz. Med stopp för fika och lunch längs vägen reser vi genom

Tyskland. Färden går sedan via Puttgarden–Rödby och de danska öarna samt Öresundsbron. Vid 19-tiden når vi

Skåne, fyllda av minnen från ett sagolikt Tyskland. 

Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-07-27 5 595 kr


