
  Invitation til Demens Caféens Venner, Aarhus 's sommertur 

Afrejse 14. September -19. September 2020


Turen går til det skønne Harzen.


Vi drager afsted fra Marselisborg centret , P.P. Ørums Gade 11, Aarhus

 den 14/9 2020 kl. 8.00 med mulig opsamling ved Odder Banegård.


 Atter kører vi med Ry-bussen og Aase som chauffør .


Efter endt påstigning, køres der med passende pauser gennem delstaten

Schlesvig-Holstein, forbi Hamburg og videre gennem delstaten Niedersachsen til Vest-Harzen og 
vores hotel.


Der vil være muligheder for i bussen, at købe drikkevarer , vand, sodavand, øl og forskellige slags 
bitter. 🍺  🍷  🍸 


Vi forventer at være fremme ved hotellet sidst på eftermiddagen ( afhængig af trafikken )


🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 


Forslag til turenes indhold :


Tur til Drei Annen Hohe som er en lille landsby der hører under Wernigerode,

I landsbyens banegård forgrener "Harzquerbahn og Brockenjernbanen sig , nogle gange er alle 3 
tog i banegården . Videre derfra er der mulighed for på egen hånd at opleve, f.eks. slottet, det 
smukke rådhus, en tur med Bimmelbanen, besøg Miniatureparken med mange af de flotte huse 
og bygninger rundt om i Harzen .


Goslar som betegnes " hovedstaden " i Harzen . Her går vi en lille tur i den uspolerede bymidte 
med flotte bindingsværk-og skifferhuse fra middelalderen. Vi ser torvet med " den gyldne ørn" og 
lytter til klokkespillet , der er tid til at handle ind, nyde en frokost på en af byens små cafeer, eller 
spise medbragt frokost fra hotellet.


Højt op, går det i " Baumwipfelpfad Harz " i Bad Harzburg , når vi skal på en kort 
gåtur op i 26 meters højde midt i træernes krone. Turen er for alle også 
gangbesværede .


Tur til Rüberländer drypstenshule "Hermanshöhle " , der hører til de ældste og mest 
kendt natur - besøgshule i Tyskland . Turen i hulen varer ca. 50 min.


Torsdag den 17. er der bestilt borde på Bryghus Lüdde kl. 13.00 i den smukke by Quedlingsburg.  
Quedlingsburg er kendt for sin mange bindingsværkshuse ( ca. 2000 ), slot/borg og små hyggelige 
cafeer, butikker, m.m.

Der er mulighed for en tur byen rundt med " Bummelbahn " ( traktortræk ) , hvis vi kan finde det, 
er der en lille sennepsfabrik, hvor de fortæller om de forskellige former for sennep, der gives 
smagsprøver og der kan handles ind.




                                    

 Mulig besøg på pølsefabrikken "Halberstädter " i Harberstadt. Fabrikken blev grundlagt i 1883 
som verdens første fabrik der producerede skoldede pølser i konservesdåse, der vil mulighed for 
at købe nogle af deres specialiteter eller nyde dem i Brauhaus Heine .


Herfra videre til,Hexentanzplatz et plateau i Bodetal ved byen Thale. Tidligere et sted hvor 
skovens og bjergenes gudinder holdt fest, da det blev forbudt fordi det var hedensk, blev det 
heksene, der blev hovedpersoner.


Vi forventer, at afslutte feriens og udflugterne fredag eftermiddag med 1 1/2 times sejltur på 
Okersee, der bliver serveret kaffe og kage undervejs.


Denne flotte Stavkirke og eneste af sin art udenfor Norge, besøger vi på en af 
vores daglige ture.


Når vi nu denne gang har 5 hele dage, er der god tid til at slappe af på hotellet og de skønne 
omgivelser.


Køreturene i området er af kortere varighed, med mere tid til fordybelse på de valgte udflugtsmål.


Turene og dagene planlægges mere detaljeret, når vi nærmer os afgang .


Pris pr. person i dobbeltværelse. Kr. 3.300,00 

Pris pr. person i enkeltværelse ,   Kr. 3.900,00


Prisen inkluderer:


Bus i 6 dage

Morgenmad på udrejsedagen ( 1 stk. Bolle, smør, ost og en snegl ) Frokost på udrejsedagen 
( boller med pålæg )

Overnatning på Residenz Hotel Harzhöhe i Hahnenklee

Ophold med helpension

Gratis drikkevarer hver dag på hotellet mellem kl. 10.00-20.30 🍷  🍺  

Kaffe og kage hver dage på hotellet mellem.     kl. 15.00-16.00 🍰  ☕ 

Fri afbenyttelse af indendørs svømmepøl 🏊  Dag til dag program

Entre i Drypstenshule

Sejltur på Okersee incl. Kaffebord


Eventuelt frokost og drikkevarer er på egen regning på udflugterne.

( der er mulighed for, at vi kan smøre en lille madpakke om morgenen og medbringe den på 
dagens udflugter )




      

 Da vi allerede har betalt depositum til hotellet vil vi bede om, at I indbetaler 1. Rate af den 
samlede indbetaling senest 17. Februar 2020 ,


Kr. 1.000,00 pr person ( det er samtidig gældende som tilmelding)

beløbet tilbagebetales IKKE ved evt, afbud

( sørg for at have jeres rejseforsikring i orden, så kan I få alle pengene refunderet 
inkl.Lægeerklæring )


I er velkommen til at inviterer familie og venner med, jo flere des bedre. Rollator ingen hindring.


Der kan desværre kun bestilles dobbeltværelser til gæster.


Vi håber, I igen næste år, har tid og lyst til nye oplevelser, socialt samvær og hygge . ❤  ❤ 


Med venlig hilsen 

Rejseudvalget


Indbetaling skal ske til : Rønde sparekasse 

Regn.nr. 9354.  Kontonr. 0000498909

  


