PRAG & GOSLAR
8 DAGE - 25 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2019

Tur med Ålestrup Seniorer
Torsdag - Harzen & Hexentanzplatz

Lørdag - Burgberg & Wild West Show

08:30 siger vi farvel
til Prag og kører mod
Harzen. Vi har madpakke med fra hotellet som vi nyder
undervejs. Vi kører
til Hexentanzplatz i
byen Thale, hvor vi får eftermiddagskaffe og
kage. Herefter tager vi til Goslar. Vores hotel er
det 4-stjernede Hotel Der Achtermann hvor vores
nye guide Bärbel tager imod os. Vi bliver indkvarteret og får aftensmad og 1 stk. drikkevare.

Vi fortsætter til Pullmann City hvor eftermiddagskaffen serveres. Herefter overværer vi et ”Buffalo
Bill Wild West Show” inden bussen returnerer til
hotellet. Til aften tager vi afsked med vores guide
og nyder vores middag inkl en drikkevare på
hotellet.

Søndag - grænsehandel & hjemtur

Fredag
Program- veterantog & hestevogn

Efter morgenmaden forlader vi vores dejlige hotel
og sætter kursen mod grænsen. Her er der frokost
for egen regning samt grænsehandel.

Vi kører til Wernigerode og stiger på veterantoget
HSB mod ”Brocken” med ankomst kl. 12:06. Her
får vi middagsmad inkl. 1 stk. drikkevare i
”Brocken herberge”. Tilbageturen fra Brocken til
byen Schierke foregår med hestevogn. Undervejs
serveres en snaps. Eftermiddagskaffen serveres i
Hotel Brocken-scheideck i Schierke. Vi er tilbage
på hotellet ca. kl. 17:00. Aftensmad med 1 stk.
drikkevare på hotellet.

Vi er hjemme igen ved aftenstid.

Pris og tilmelding
7x overnatning med morgenmad, 6x frokost, 7x
aftensmad, diverse entreer og 3-timers sejltur, 2
chauffører, turistbus, moms og rejsegarantifond
nr. 2256.

Lørdag - Burgberg & Wild West Show
Pris for alt ovennævnte: kr. 6595,Enkeltværelsestillæg kr. 900,-

Vi starter dagen med Stadtbummel i Goslar.
Herefter kører vi til Bad Harzburg og tager svævebanen til Burgberg. Her indtager vi vores frokost
og en drikkevare i udsigtsrestauranten på
Burgberg. Retur med svævebanen kl. 13:30.

Der er mulighed for at betale kr. 500,- ved
tilmelding og resten senest d. 1/7-2019. Man er
først tilmeldt når der er registreret en indbetaling.
Indbetaling til reg. nr. 5970, konto nr. 0004004833
Tilmelding inden 10. maj 2019.
Tilmelding:
Ingelise Nielsen
28 60 63 27
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