
Bjerghotel bl.a. med swimmingpool Julemarkeder bl.a. i Goslar 

- kun 

4150 kr. 
inkl. bustransport, 4 nætter 

i delt dobbeltværelse,  
samt morgenmad, frokost 

og middage og fri drikkevarer   
på hotellet 



”NU” er det jul igen…… 
Kom i julestemning i det smukke Harzen, som 
er et naturligt afgrænset område med bjerge, 
skov og søer kun få timers kørsel fra Dan-
mark. Her er natur og kulturhistorie for alle 
pengene.  
Efter flere år med 3 og 4 dages julerejser har 
jeg denne gang valgt at tilbyde denne 5-dages 
rejse til Harzen, hvor vi bor i Hahnenklee, ca.18 
km fra Harzens hovedby, Goslar. 
Hahnenklee har et mindre bycentrum med 
butikker og cafeer, samt kabelbanen op til 
toppen af Bocksberg (726 m) og byens var-
tegn: Stavkirken (se forsiden).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med en højde på 726 meter byder Bocksberg 
på en betagende udsigt. På vejen til toppen 
kan du bruge en af de utallige og smukke van-
drestier eller bruge Bocksberg-svævebanen. 
En afslappet tur giver dig den bedste udsigt 
over området og kurbyen Hahnenklee, som 
ligger lige ved foden af bjerget. Om vinteren 
kan du lægge vejen ned til dalen på en af de 
smukke skiløjper. 
Vi skal på udflugter til bl.a. Wolfenbüttel, Oker-
talsperre, Goslar og Werningerode samt en tur 
rundt i det smukke Harzen. 
 
Der er gode bybusforbindelser fra hotellet til 
Goslar og retur. Stoppestedet er ca. 350 fra 
hotellet. 

 

DELTAGERPRIS: Kr. 4150,- 
Deltagerprisen inkluderer: 
Transport  Esbjerg / Kolding - Harzen og retur, 
indkvartering i delt dobbeltværelse, 4 nætter 
på 3-stjernet bjerghotel, inkl. morgenmad tors-
dag, fredag, lørdag og søndag samt kaffe/te 
og rundstykke i bussen på udrejsen. 
Endvidere er der på hotellet inkluderet frokost 
(suppe og salatbuffet) eller frokostpakke til at 
tage med på tur samt dinnerbuffet med kolde 
og varme retter, alle aftner på hotellet. Desu-
den er husets sodavand, vin og øl gratis hver 
dag fra kl. 10.00 til 20.30. 
Tillæg for enkeltværelse: kr.: 700,- 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com med 
følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
Tilmelding til turen foregår efter ”først-til-mølle” 
princippet, og foreløbig bekræftelse på delta-
gelse samt bookingnummer sendes til din 
mailadresse. og dette bookingnummer skal du 
anvende til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- pr. person i Sydbank på 
konto: 7701 - 1258001. 
 

Tilmelding er først gældende, når depositum 
er modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
 

Restbeløbet betales  
senest 25. september 2022. 
 

REJSENS PROGRAM: 
På bagsiden finder du programmet for denne 
juletur. Der bliver kun ændret og fyldt på pro-
grammet til fælles bedste. Har du gode ideer til 
turen, hører jeg gerne fra dig.  
Deltagerhæfte med ideer til besøget i Harzen 
uddeles i bussen. 
 

Og vil du vide mere er du velkommen til at 
skrive eller ringe til mig. 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29   
6700 Esbjerg. 
Mail: leifbuster@gmail.com 



 
 
 
 
 

 
På denne rejse skal vi bo på CAREA Residenz 
Hotel Harzhöhe, som ligger i grønne omgivel-
ser, for foden af Bocksberg på et 640 meter 
højt plateau.  
Hotellet har 208 værelser, som alle er indrettet 
med eget bad/toilet, fjernsyn, hårtørrer, kabel-
tv, radio, satellit-tv, siddemøbler, skrivebord og 
telefon. Alle værelser har balkon. 
Vi spiser middag i hotellets Restaurant Harz-
höhe og bagefter kan du nyde en kop kaffe i 
kaminbaren eller en kold øl i hotellets 
"Bierstube".  
Hotellet tilbyder et lille wellness-område med 
indendørs pool og massage (mod betaling). 
Poolen er åben dagligt 07:00 - 09:00 og 16:00 - 19:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badehåndklæder og badekåbe kan hentes i 
receptionen (mod betaling). Hotellet tilbyder 
også billard. 
Der er gratis Wi-Fi, som kan benyttes gratis i 
hotellets fællesarealer (der stilles ingen garanti 
for dækningen). 

Det er bestemt ikke 
uden grund, at Harzen 
gennem årtier har væ-
ret en yndet destination 

for danskerne. Den korte afstand fra Danmark, 
det betagende landskab, de farverige bin-
dingsværksbyer gør Harzen til et sikkert hit - 
uanset alder. Far vild i charmerende Wernige-
rodes krogede gader og nyd det prægtige vue 
fra toppen af Harzens højeste punkt, Brocken, 
på 1.141 meter, som kan nås med tog fra  
Werningerode. Harzen emmer af eventyr.  

TEKNISKE ARRANGØRER: 
Turens tekniske arrangør er Brørup Turistbusser, som er medlem 
(nr. 836) af Rejsegarantifonden, der sørger for sikker transport på 
hele rejsen. 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i moderne  
4-stjernet bus med toilet, køkken, video mv.  
   
Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 



PROGRAM 
Onsdag den 23. november 2022: 
07.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Nørregade, Esbjerg. 
08.00: Opsamling på Kolding Rutebilstation. 
Efter afgang fra Kolding serveres kaffe og rund-
stykke i bussen. 
Turen køres i 4 stjernet turistbus med køkken og 
toilet, og undervejs holdes passende pauser. 
Ved frokosttid ankommer vi til den hyggelige by 
Lüneburg, som netop i dag åbner deres hyggeli-
ge julemarked på pladsen foran byen Rådhus. 
 

16.30 (ca.): Ankomst til vort hotel i Hahnenklee 
(18 km. fra Goslar). 
Efter indkvartering er der tid til at nyde Hah-
nenklee, der har et lille bycentrum med butikker 
og cafeer samt den berømte stavkirke og kabel-
banen til toppen af Bocksberg.  
Og husk at der kl. 18.00 er inkluderet dinner 
buffet med kolde og varme retter, og inkl. husets 
sodavand, vin eller øl. 
 

Torsdag den 24. november 2022: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet  
fra 7.00-10.30. 
Du kan vælge at få en madpakke med fra hotel-
let eller finde en hyggelig cafe i byen, når vi i dag 
kl. 10.00 skal på udflugt gennem det smukke 
landskab, forbi dæmingen Okertalsperre til 
Wolfenbüttel, som er vært ved et af Tysklands 
ældste julemarkeder: Wolfenbütteler Weih-
nachtsmarkt,  der har været afholdt siden 1585. 
Der er god tid til at nyde den gamle by med ikke 
færre end 600 bindingsværkshuse, og evt. byens 
berømte krydderlikør Jägermeister. Byen rum-
mer også et par interessante bryggerier. Vi kører 
retur 16-tiden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og husk at der kl. 18.00 på hotellet er inkluderet 
dinner buffet med kolde og varme retter, og inkl. 
husets sodavand, vin eller øl. 
 

Fredag den 25. november 2022: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet  
fra 7.00-10.30. 
Du kan vælge at få en madpakke med fra ho-
tellet, eller finde en hyggelig cafe i byen, når vi i 
dag Kl. 10.00 skal på udflugt til Goslar. 
På den historiske markedsplads i Goslar indby-
der ca. 80 smukt udførte boder, der er opbyg-
get i stjerneform, dig til at se og nyde stemnin-
gen.  
På samme plads ligger Goslar Gose Brauerei, 
der netop brygger gose-øl, som har sin oprin-
delse i byen.  
Vi kører retur til hotellet ved 16-tiden. 
Og husk at der kl. 18.00 er inkluderet dinner 
buffet med kolde og varme retter, og inkl. hu-
sets sodavand, vin eller øl. 
 

Lørdag den 26. november 2022: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet fra  
7.00-10.30  
Du kan vælge at få en madpakke med fra ho-
tellet, eller finde en hyggelig cafe i byen, når vi i 
dag kl. 10.00 skal på udflugt gennem National-
park Harzen ad snoede veje til Werningerode 
hvor julemarkedet er på plads mellem Nico-
laiplatz og Marktplatz mellem de gamle bin-
dingsværkshuse.  
Byen rummer også et par interessante brygge-
rier.  
Vi kører retur til hotellet kl. 16.00, - du kan også 
blive sat af bussen i enten Goslar eller ved 
søen i Hahnenklee, hvis du vil, og så selv finde 
hjem til hotellet. 
Sidste bus kører fra Goslar ved 23-tiden. 
Men husk at der kl. 18.30 er inkluderet dinner 
buffet med kolde og varme retter, og inkl. hu-
sets sodavand, vin eller øl. 
 

Søndag den 27. november 2022: 
Nyd den lækre morgenbuffet på hotellet fra 
7.00-09.30. 
09.30: Vi har pakket bussen og kører mod Dan-
mark. Undervejs holder vi passende pauser og 
gør stop for frokost undervejs. 
Vi forventer at være i Kolding kl. ca. 17.00 og i 
Esbjerg kl. ca. 18.00. 


