
I Wernigerode 
er der mulighed 
for at tage med 
smalsporbanen 
gennem hyggeli-
ge landskaber

Nyd julen i 
KEJSERBYEN 

GOSLAR

 5 DAGE FRA 4.395,-

AFREJSE PRIS
 22. december 4.395,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 480,-
Rabat til 3. person på 1 værelse 150,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 4 overnatninger i kejserbyen Goslar
ü 1 x velkomstdrink
ü 4 x morgenmad
ü 1 x julearrangement inkl. julebuffet
ü 3 x aftensmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokost (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
H+ Hotel Goslar er et af Harzens bedste 
hoteller, beliggende ca. 20 minutters gang 
fra den hyggelige markedsplads i centrum af 
Goslar. På hotellet findes elevator, indendørs 
pool, finsk sauna, dampbad, brusergrotte, stil-
lerum, trænings- og motionscenter, solarium, 
vinterhave, dansebar samt restaurant med 
bar. Hotellet er velegnet for gangbesværede. 
Alle værelser har bad og toilet med hårtørrer, 
telefon, TV, gratis Wi-Fi. De fleste værelser er 
med balkon eller terrasse. Der er god buffet 
både morgen og aften.

Se mere: nillesrejser.dk/gosj

På torvet i 
Hildesheim 
oplever vi de 
hyggelige 
juleboder

Jul i Goslar – Harzen 
5 dage

Jul i Harzen klinger af den bedste julestemning
 
Harzen er et af Tysklands smukkeste bjergområder med charmerende bindings-
værkshuse, smukke bjerge, dybe søer og vidtstrakte skove. Ikke mindst ved 
juletid. I Harzens største by, kejserbyen Goslar, bliver den historiske markedsplads 
omdannet til et stemningsfuldt julemarked med boder, funklende juletræer, 
julemusik og duftende lækkerier. Glæd dig til en stemningsfyldt jul.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted, indkøbspau-
se ved Fleggaard og frokost i Neumünster. 
Ankomst til Goslar først på aftenen, hvor 
hotellet byder på en velkomstdrink.

DAG 2
Lillejuleaftensdag besøger vi Hildesheims 
flotte landskabelige omgivelser. Vi går en 
tur i byen, som har attraktive shopping-
muligheder, historiske bindingsværkshuse 
og flotte kirker. På torvet oplever vi de 
hyggelige juleboder, og der er god tid til 
at gå på opdagelse i gågadernes butikker, 
inden vi kører tilbage til Goslar.

DAG 3
Juleaftensdag begynder med en hyggelig 
tur gennem Oker-dalen til områdets 
smukke sø, forbi bjergbyen Altenau og ad 
smukke veje retur til Goslar. Her venter 
byens store julemarked med kunsthånd-

værk, glühwein og pandekager. Vores 
hotel er kendt for at skabe en hyggelig 
julestemning og byder om eftermiddagen 
på tysk julekage, kaffe og levende musik. 
Om aftenen nyder vi en flot julebuffet, og 
efter maden hygger vi med sang og gaver.

DAG 4 
1. juledag kører vi til Wernigerode, der 
har tilnavnet ”Den Farverige By”. Her ser 
vi bl.a. det imponerende, gamle rådhus 
og de mange bindingsværkshuse. Der er 
mulighed for at tage med smalsporbanen 
gennem hyggelige landskaber. Gennem 
Harzens smukkeste natur kører vi tilbage 
til Goslar. Efter aftensmaden venter en 
hyggelig aften med musik.

DAG 5
Efter morgenmaden sætter vi kurs mod 
Danmark. Frokostbuffet i Rødekro. 


