Harzen · Wernigerode
· 2023
5 dage

Wernigerode og omegn har alt, hvad der hører til en klassisk Harzen-rejse.
Wernigerode har maleriske bindingsværkshuse, et
imponerende slot, et historisk rådhus og vores gode
4-stjernede hotel. Byen er omgivet af skøn natur med
store skove og betagende bjerge. Wernigerode danner
den perfekte ramme om din ferie til Harzen.
Wernigerode er et klassisk og populært rejsemål i
Harzen. Det historiske rådhus er bare et af de mange
imponerende bindingsværkshuse i Wernigerode, og hele
byens middelaldercentrum er i det hele taget en flot

opvisning i bindingsværkskunst. Byen kaldes den kulørte
by på grund af de mange, farvede huse. På et
afvekslende udflugtsprogram besøger vi blandt andet
Hexentanzplatz og kører med damptog gennem de
skønne skove. Der er mulighed for at fortsætte med
damptoget helt op til Brocken, som er Harzens højeste
bjerg. Vi bor midt i Wernigerode med gågader og
butikker lige rundt om hjørnet.

Datoer og priser
Afrejsedato

Afgangssted

Dage

Pris fra

12/6 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.999,-

12/7 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

02/8 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

27/8 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

03/9 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

24/9 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

04/10 - 2023

Bus fra Sjælland

5

4.899,-

• Besøg på slottet i Wernigerode, inkl. tur med

Tillæg pr. person
Eneværelse

450,-

Afbestillingsforsikring

300,-

Obl. administrationstillæg

Bemærk

89,-

turisttog
• Besøg ved Hexentanzplatz
• Minitogtur i Quedlinburg
• Togtur med damptog i Østharzen
• Byvandring i Goslar

Rabat pr. person

• Besøg i Celle
Brorabat · Rejsende fra Bornholm, Fyn
eller Jylland

Inkluderet i prisen
• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation og WiFi
• 4 nætter på HKK Hotel Wernigerode****
• 4 x morgenmad (2.-5. dag)
• 2 x frokost (1. og 5. dag)
• 4 x middag (1.-4. dag)
• Byrundtur i Wernigerode

250,-

• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Opsamling på busrejser
Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Bemærkninger
Er du mindre godt gående, anbefaler vi rejserne under

Passer rejsen til dig?
Denne rejses program passer til dig, der er almindelig
godt gående. Det svarer til, at du kan gå i et tempo på

vores koncept ”I ro og mag”. Her er rejsernes program
tilpasset dig, der ikke længere er så godt til bens.
Se alle ”I ro og mag”-rejser her.

ca. 4 kilometer på 1 time.

Hovedrute 2 · Rødby-Puttgarden t/r
Udrejse

Hjemrejse

05.30

Roskilde, tæt ved banegården på hjørnet af
Køgevej/Ny Østergade

20.45

05.45

Høje-Taastrup Station, Banestrøget ved
taxiholdepladsen

20.30

06.30

København, Sjælør Station - tilslutning af
opsamlingsrute 7

20.00

06.45

Karlslunde ved motorvej (udrejse Circle K, vest /
hjemrejse Shell, øst)

19.30

07.00

Ølby Station ved Netto

19.15

07.35

Tappernøje ved motorvej (udrejse Circle K, vest /
hjemrejse Shell, øst) - tilslutning af
opsamlingsrute 4 og 5

18.45

07.45

Stensved, p-pladsen ved afkørsel 41

18.30

07.55

Højmølle Kro

18.15

08.15

Nykøbing Falster ved Cementen

18.00

08.30

Maribo Banegård

17.45

08.40

Rødby, Scandlines-færgen ved kontrol

17.30

Opsamlingsrute 4
Udrejse

Hjemrejse

05.00

Kalundborg Banegård

21.00

05.15

Svebølle Center

20.40

05.30

Jyderup Banegård

20.30

05.50

Ruds-Vedby Banegård

20.15

06.05

Slagelse, Nordre Stationsvej

20.00

06.20

Sorø Busterminal, Rådhusvej

19.45

06.40

Fuglebjerg ved kirken

19.30

07.00

Næstved ved banegårdspladsen

19.15

Skift i Tappernøje til hovedrute

Opsamlingsrute 5
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Nykøbing Sjælland Banegård

20.55

05.35

Vig forsamlingshus

20.40

05.40

Herrestrup ved busterminalen

20.35

06.00

Holbæk Banegård ved Jernbanevej 6

20.05

06.15

Tølløse Banegård

19.40

06.40

Ringsted Banegård

19.35

07.00

Haslev Banegård

19.15

Skift i Tappernøje til hovedrute

Opsamlingsrute 7
Udrejse

Hjemrejse

04.15

Gilleleje Station

22.00

04.45

Helsingør Station ved sundsiden

21.30

05.15

Hillerød Station ved busterminalen, Nordre
Jernbanevej

21.05

05.40

Holte Station ved Stationsvej

20.45

05.55

Lyngby Station ved Jernbanepladsen 1

20.30

Skift på Sjælør Station til hovedrute

Dagsprogram
1. dag: Til Wernigerode
Med færgen fra Rødby til Puttgarden kommer vi hurtigt
til Nordtyskland og sætter kursen sydpå mod Harzen.
Omkring Lüneburger Heide spiser vi frokost, og sidst på
eftermiddagen ankommer vi til vores gode hotel i
Wernigerode.
Inkluderede måltider: Frokost og middag.

Slottet troner over hyggelige Wernigerode.

2. dag: Byvandring og slotsbesøg
Om formiddagen viser rejselederen rundt i den smukke

3. dag: Hexentanzplatz og Quedlinburg

by Wernigerode. På turen ser vi blandt andet juvelen i

I dag tager vi ud og oplever Østharzen, som er utrolig

bybilledet - det fine gamle rådhus på Marktplatz.

smuk. Via Blankenburg kører vi til UNESCO-byen

Herefter bliver der tid til frokost på egen hånd i den

Quedlinburg, hvor et lille tog bringer os rundt i byen,

skønne by.

der er kendt for sine bindingsværkshuse med masser af
flotte udskæringer. Vi får tid på egen hånd til at spise en

Først på eftermiddagen bliver vi hentet ved hotellet af

frokost i byen. Om eftermiddagen kører vi mod

et lille tog, der bringer os næsten helt op til slottet, der

Wernigerode, men holder pause på den berømte

knejser højt over byen. Slottet stammer fra 1200-tallet,

Hexentanzplatz. Her danser heksene, før de flyver til

men er i sin nuværende form fra det 19. århundrede. Vi

Bloksbjerg. Besøg eventuelt Walpurgishalle eller den lille

besøger slottet med de smukke rum, der i DDR-tiden

dyrepark, men nyd under alle omstændigheder udsigten

blev benyttet som repræsentationslokaler og til større

over de imponerende klippeformationer.

fester. Udsigten over Harzen og helt til Bloksbjerg er
enestående. Bemærk, at der er mange trapper
på slottet.
Inkluderede måltider: Morgenmad og middag.

Vi er tilbage i Wernigerode sidst på eftermiddagen.
Inkluderede måltider: Morgenmad og middag.

Inkluderede måltider: Morgenmad og middag.

Heksene er klar til flyveturen til Bloksbjerg.

4. dag: Med damptog gennem Østharzen og
Goslar

Den berømte Harzer Schmalspurbahn.

Med den berømte Harzer Schmalspurbahn kører vi med

5. dag: Hjemrejse med besøg i Celle

damptog stille og roligt gennem smukke skove fra

Vi kører op over Lüneburger Heide og holder

Wernigerode til Drei Annen Hohne. Her venter bussen.

formiddagspause i Celle. Byen er blandt os danskere

Har man lyst til flere oplevelser, er det muligt at

mest kendt for historien om den ulykkelige Caroline

fortsætte togturen helt op til toppen af Brocken

Mathilde, der endte sine dage på slottet, kun 24 år

og tilbage til Wernigerode. Rejselederen hjælper gerne

gammel. Frokosten indtager vi længere mod nord, inden

med billetter og køreplan. Ellers kører vi med bussen en

vi fortsætter mod færgen til Danmark.

naturskøn rute til Harzens hovedby Goslar. Undervejs
kan vi flere steder se rester af det sindrige system, der

Inkluderede måltider: Morgenmad og frokost.

gav vandkraft til Harzens utallige miner.
På en byvandring i Goslar ser vi nærmere på den gamle
kejserstad. Byen gemmer på mange historier om mineog skovarbejderne, der befolkede området i
århundreder. Goslar er en god indkøbsby, og der bliver
også tid til at se lidt nærmere på butikker eller til at
nyde en Gose, den lokale øl. Vi er tilbage i Wernigerode
midt på eftermiddagen, så der er tid til at gå på
yderligere opdagelse blandt byens kulørte
bindingsværkshuse.

Velkommen til Celle.

Hotelinformation
HKK Hotel Wernigerode ****
Godt hotel beliggende midt i Wernigerode. På hotellet
findes der elevator, sauna og fitnesscenter samt gratis
WiFi. Her venter desuden god mad i hotellets

Værelser
Alle værelser har tv, radio, telefon og badeværelse med
hårtørrer. De fleste værelser har badekar.

restaurant og gode værelser.

HKK Hotel Wenigerode - Eksempel på et
standardværelse.

HKK Hotel Wenigerode - Spaen

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - torsdag: Kl. 10.00-16.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

Fredag: Kl. 10.00-15.00

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

