Lilla Edets Buss
Goslar Einbeck Harz

6/5 – 11/5 2020

6 dagar

På vår resa får Du uppleva mycket bland annat Goslar, den urgamla
kejsarstaden med mycket kultur. Einbeck med sin öl, här stod vaggan
för bockölen på 1370 talet. Harz, ett alpliknande bergsområde med
glittrande vattenfall, spegelblanka sjöar och vacker natur. Vi bor på 4stjärniga ”Hotel Der Achtermann” med en Spa-avdelning på tusen
kvadratmeter som vi har tillgång till under vår vistelse.
Dag 1. 6/5
Vi åker ut bekvämlighetsvägen med Stena Line från Göteborg till Kiel. Väl
ombord får vi våra hytter och sedan blir det trerätters middag i restaurangen.
Förhoppningsvis får vi en fin kväll ombord.
Dag 2. 7/5
ca 35 mil
Godmorgon i Kiel. Vi äter frukost innan båten lägger till och sedan börjar vårt
äventyr i Tyskland. På någon fin plats stannar vi för en bensträckare. Resan
fortsätter på små fina vägar mot Lüneburg där vi stannar en stund för strövtåg på
egenhand.
Fortsätter genom Braunschweig och Salzgitter till staden Goslar. Staden är rik
på vackra byggnader och sevärdheter.
Här checkar vi in på 4-stjärniga Der Achtermann där vi bor och har som
startpunkt för våra utflykter under vår vistelse i Tyskland.
Middag på hotellet.
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Dag3. 8/5
ca 15 mil
Efter en lång god frukost styr vi kosan mot Einbeck. Staden finns dokumenterad
sedan 1158. Einbeck upplevde under medeltiden en blomstringstid och tillhörde
Hansan, under denna tid var Einbeckölet vida berömt och exporterades även till
Stockholm.
Efter att ha vandrat runt i den gamla fina stadskärnan på egen hand samlas vi för
att tillsammans gå på ölprovning kl. 14.00 där vi får prova 5 sorters Einbecköl.
Efter en intressant dag med kultur och smakrik öl i den gamla Hansastaden
återvänder vi ”hem” till Goslar för lite avkoppling innan middagsbuffén på
hotellet.
Dag 4. 9/5
ca 8 mil
Nya äventyr väntar efter frukost.
Vi beger oss upp i Harzområdet, högsta berget är Brocken med sina 1.142 meter.
På toppen byggdes 1935 världens första TV-torn. Under ”kalla kriget” fanns här
en mycket stor signalspaningsanläggning. Toppen på Brocken ligger över
trädgränsen, så bergets flora och fauna kan jämföras med den i norra
Skandinavien eller i Alperna. Här finns endast enstaka mindre granar, det finns
även en lokal variant av Alpsippa (Anemone Alpina) som växer här. Fåglar som
ruvar här vid Brocken är vattenpiplärka och ringtrast. Enligt folktron är detta en
plats där häxor träffas vid valborgsmässoafton. Även en otroligt populär
påskfest anordnas här (plats måste bokas månader i förväg).
Här uppe i all natur tänkte vi ordna en picknick med goda ostar, korvar mm samt
någon form av dryckesprovning, om nu vädret tillåter.
Efter denna fjällvandring med buss återvänder vi till hotellet. Kanske passa på
att göra ett besök i Spa-avdelningen innan middagen.
Dag 5. 10/5
ca 33 mil
Efter frukost styr vi kosan mot Kiel, vi åker snabbaste vägen för att hinna handla
en stund på City Markt innan vi kör till Kielfärjan som tar oss hem. Vi får
likadana hytter som på utresan och trerätters middag på färjan.
Dag 6. 11/5
Utvilade med en massa olika upplevelser närmar vi oss Göteborg Vi äter frukost
innan färjan lägger till och sedan kör bussen oss till våra respektive hemorter.
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Ingår:

Buss och båtresor enligt program.
Del i insides 2-bäddshytt inkl. 2 middagar och 2 frukostar
på Stena Line. Annan hyttkategori kan bokas mot tillägg.
3 övernattningar på hotell Der Achtermann i Goslar med
halvpension. (måltidsdrycker ingår ej).
Ölprovning i Einbeck.
Picknicklunch på utflykten i Harz.
Bussvärdinna, lite överraskningar.

Pris:

Per person i dubbelhytt/rum
Tillägg enkelrum
Tillägg enkelhytt
Anmälningsavgift per person

6 890: 200: 350: 500: -

Med reservation för valutaförändringar.
Anmälan: Lilla Edets Buss, 0520–657500, kontoret@taxilillaedet.se
Anmälningsavgift insättes i samband med anmälan till
BG 741–6910 Taxi Lilla Edet AB.
Resterande belopp för resan insättes senast fyra veckor innan avresa.
Välkomna att följa med på resan till Harz.

OBS! Glöm inte passet och EU-sjukförsäkringskortet.
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Vårt 4-stjärniga hotell på resan
Hotel Der Achtermann

Adress: Rosentorstraße 20, 38640 Goslar, Tyskland Tel: +49 5321 70000

Antal rum: 154. Hiss, restaurang och bar. Gratis Wifi. Pool SPA Fitnesscenter mm.
Nära centrum. Shopping och sightseeing i närheten.
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