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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Harz - Wernigerode
Ongerepte natuur en historische stadjes

De Harz is een geliefd vakantiedoel. We gaan de rijkdommen en
diversiteit ontdekken van dit Duitse middelgebergte en zijn
historische plaatsen. Onze vakantieplaats is Wernigerode met een
historisch centrum en de uitvoerig gerestaureerde, kleurrijke
vakwerkhuizen. We maken diverse excursies naar o.a. Unesco stadje
Goslar, een rondrit o.l.v. een gids door de Harz en bezoeken de oude
stad Quedlinburg, bekend van de stiftskerk van de St. Servaas, Unesco
bekroond. Een ritje met de stoomlocomotief brengt u naar De
Brocken, de hoogste berg van de Harz, geniet van het indrukwekkend
uitzicht over het Harz gebergte. Een ander doel van deze reis in
Braunschweig, de stad van “Hendrik de Leeuw”. Een heerlijke streek!

Dag 1 - Heenreis
Vanuit Limburg rijden we naar de oude universiteitsstad Göttingen
voor lunchgelegenheid en een bezoek aan het centrum. Daarna naar
onze vakantieplaats Wernigrode. Na aankomst in het hotel
kamerverdeling en diner.

Dag 2 - Wernigrode
In de ochtend ontdekken we Wernigrode o.l.v. een lokale gids.
De namiddag is vrij, bezoek eventueel Schloß Wernigerode en de
kasteeltuin, of het miniatuurpark “Kleiner Harz” in het Burgerpark.

Dag 3 - Goslar

Vandaag bezoeken we Goslar. Het historisch stadscentrum is nog
steeds omringd door de oorspronkelijke stadsmuur en is een gezellig
stadje. Met rond de 1500 vakwerkhuizen en vele smalle steegjes is
Goslar één van de belangrijkste bewaard gebleven historische steden
in Duitsland. We maken een rondwandeling en zien ook de

7 dagen vanaf
€ 725,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

6 nachten op basis van halfpension in
4* hotel

Stadswandeling o.l.v. gids
Wernigerode

Bezoek aan Goslar en Quedlinburg

Rondrit Harz-gebergte o.l.v. gids,
stoomlocomotief rit Brocken Bahn

Excursie naar Braunschweig

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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Kaiserpfalz, UNESCO werelderfgoed en de middeleeuwse
verblijfplaats van de keizers. De namiddag is ter vrije beschikking in
Goslar

Dag 4 - Grote Harz Rondrit en Quedlinburg

Vandaag maken we een grote rondrit door de Harz en maken diverse
stops in de prachtige natuur. ’s Middags bezoeken we het historische
Quedlinburg.

Dag 5 - Braunschweig

Vandaag bezoeken we het historische Braunschweig, gelegen aan de
rand van de Harz. De vele historische gebouwen zijn het bewijs van de
rijke geschiedenis van de stad. Rondom de Burgplatz zien we veel
historische gebouwen, zoals: de Dom, met een imposante toren die
hoog boven de Burgplatz uitsteekt. Het is goed vertoeven in de vele
restaurantjes en cafés die veelal zijn gevestigd in middeleeuwse
panden.

Dag 6 - Brockenbahn & Vrije tijd

Deze ochtend met de stoomtrein “Brockenbahn” vanuit Schierke
omhoog naar “der Brocken”, de hoogste berg van de Harz, tevens
hoogste berg van midden-Duitsland. Boven heeft u een prachtig
uitzicht over de omgeving. Vanmiddag heeft u ter vrije beschikking in
Wernigrode.

Dag 7 - Hannoversch Münden & Thuisreis
Vertrek vanuit hotel, voor een laatste route door de Harz, voor bezoek
en lunchgelegenheid in het plaatsje Hannoversch Münden, aan de
samenvloeiing van de rivieren Werra en Fulda. Het oude “Schloß” en
meer dan 700 vakwerkhuizen uit een periode van 6 eeuwen vormen
een samen sprookjesplaats uit de Weserrenaissance. Daarna rijden
we terug naar Limburg.

Hotelinformatie

HKK Hotel Wernigerode**** 

We verblijven in dit gastvrije 4* hotel in het prachtige Harzgebergte
nabij de historische binnenstad van Wernigerode. Het hotel biedt
gratis WiFi en is voorzien van een eigen restaurant, waar we ’s avonds
dineren in buffetvorm. Er is een bar om de avond gezellig af te sluiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 85,-

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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Hotel website: https://www.hkk-wr.de/
Hotel adres: Pfarrstraße 41, Wernigerode, Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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