
AFREJSE PRIS
 28. november 2.795,-
 2. december 2.695,-
 3. december 2.695,-
 9. december 2.695,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse  360,- 
Rabat til 3. og 4. person 
på 1 værelse  360,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Goslar
ü 3 x morgenmad
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 min. gang 
fra markedspladsen i Goslar centrum. 
På hotellet findes reception, restaurant 
med bar, elevator, indendørs pool, finsk 
sauna, dampbad, brusergrotte, stillerum, 
trænings- og motionscenter, solarium 
samt vinterhave. Alle værelser har bad 
og toilet med hårtørrer, telefon, TV samt 
gratis Wi-Fi. De fleste værelser er med 
balkon eller terrasse. Hotellet er velegnet 
for gangbesværede. Forplejningen er god 
med buffet både morgen og aften.

Se mere: nillesrejser.dk/gosm

 4 DAGE FRA 2.695,-

Goslar er Harzens 
hovedby og den 
gamle bydel er op-
taget på UNESCOs 
verdensarvsliste

Charmerende
julemarkeder

i Harzen 
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4 dage

Julestemning i Tysklands smukke bjergområde 
Året rundt er den hyggelige markedsplads i kejserbyen Goslar velbesøgt, og ved juletid 
bliver pladsen om muligt endnu hyggeligere. Her er byen vært for et stemningsfuldt jule-
marked med mange flotte boder, oplyste juletræer, julemusik og velduftende lækkerier. Vi 
oplever også det omkringliggende Harzen, som er rig på charmerende, gamle bjergbyer med 
nogle af Tysklands mest velbevarede, farverige bindingsværkshuse.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i 
Neumünster. Ankomst til Goslar først på 
aftenen.

UDFLUGTER
Oker, byrundtur og julemarked i Goslar 
Vi starter med en hyggelig tur gennem 
Oker-dalen og holder en lille pause ved 
den opdæmmede sø. Derefter kører vi via 
bjergbyen Altenau, ad smukke veje retur til 
Goslar. Ingen anden by i Tyskland har så 
mange velbevarede bindingsværkshuse 
som Goslar. Til fods begiver vi os til områ-
det omkring torvet, som er omdannet til et 
charmerende julemarked, hvor de små bo-
der bugner med kunsthåndværk, glühwein, 
pandekager og alt, hvad der hører julen til. 
Der bliver selvfølgelig god tid til at opleve 
julemarkedet på egen hånd også. 
Julemarked i Wernigerode
Vi kører ad små veje gennem den tidligere 
grænseby Vienenburg, der er hjemsted 

for den ældst bevarede banegård i 
Tyskland. Herfra går turen igennem 
Osterwieck, inden vi kommer til den far-
verige middelalderby Wernigerode, der er 
kendt for sit gamle rådhus og de mange 
farverige bindingsværkshuse. Her ser vi 
bl.a. de festligt pyntede boder på torvet, 
og duften af gløgg og friske honningkager 
skaber den helt rigtige stemning op mod 
jul. Der bliver selvfølgelig god tid til at 
gå på opdagelse i gågadernes mange 
butikker, inden vi kører tilbage til Goslar.

Goslar julemarked by night 
Der bliver arrangeret en aftentur til 
Goslar, hvor vi skal opleve julemarkedet 
og den smukke julebelysning, når mørket 
sænker sig.

HJEMREJSE
Indkøbspause ved Otto Duborg og 
frokostbuffet i Rødekro.

Julemarkeder i 
Goslar & Wernigerode


