Hotel

Relaxa Hotel Harz-Wald
Karl-Röhrig-Strasse 5a
38 700 Braunlage
Tel: +49 5520 807 0
Dejligt hotel med 120 værelser. Her findes spa og pool.
God forplejning og optimale cykelforhold.
Central beliggenhed i byen.

Bjergetaper i Harzen
4. til 7. maj 2017

Pris pr. person kr. 2.950,-









Kørsel i moderne turistbus, bemandet med 1 erfaren chauffør
Specialbygget cykeltrailer
3 overnatninger i Braunlage
Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet
Halvpension fra 1. dags aften til 4. dags morgen
1 øl (Hefe-Weizen) efter dagens anstrengelser
Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden

Eneværelsestillægget er kr 575,- pr person

Pris
kr. 2.950,- flere detaljer på
bagsiden

Enestående Cykeloplevelser

Harzen er et eldorado for cykelmotionister. Stigninger, nedkørsler
og det smukke landskab det er
optimale træningsbetingelser for
såvel de ambitiøse som dem med den
mere afslappede tilgang til
udfordringerne!

Der er mange muligheder for at nyde naturen i Harzen. Interessen for vandreture og
cykelture (landevejscykel eller Mountainbike) er stor og i Harzen er der et stort udvalg og
tilbud for alle. Cykelture af vidt forskellig art, både hvad angår længde og sværhedsgrad.
Faktisk er der så mange muligheder, at man sagtens kan komme tilbage til området gang
på gang og hver gang er der nye ruter at afprøve. Der findes flere forskellige hjemmesider
med gode idéer til ruterne, bl.a på siden www.harzinfo.de/erlebnisse/rennradfahren.html finder man ideer til ture af forskellig længde og sværhedsgrad.
Torsdag, 04.05.17
Vi mødes tidligt kl. 05.00 og pakker cykler, hvorefter turen går via Hamborg og
Hannover gennem Lüneborg Hede til Harzen. Vi holder frokostpause undervejs
og midt på eftermiddagen ankommer til vores hotel i den lille by Braunlage.
Byen har godt 6.000 indbyggere og ligger i delstaten Niedersachsen for foden
af bjerget Wurmberg. Skulle man have lyst til en tur op på bjerget, kan man
tage med svævebanen (Wurmbergseilbahn).
Det er nok mere sandsynligt, at cyklen pakkes ud og gøres klar til en lille tur
inden aftensmaden.

Fredag, 05.05.17
Frisk, udhvilet og med de helt rigtige ben, så er der valg mellem svære eller
lette ture. Helt oplagt er valget midt imellem. Turen rundt om Brocken
(Bloksbjerg) på 90 km og 1320 højdemeter. Brocken ligger lige bag
Wurmberg og altså i Braunlages baghave. Umiddelbart vil vi mene, at det
vrimler med hekse i denne periode. I Harzen er det Walpurgisnacht (d. 29.
april), at de flyver afsted og selvsagt kan der være trængsel og deraf
følgende forsinkelser. På turen rundt om Brocken kommer man til
Wernigerode, som er en af de meget smukke farvestrålende bindingsværksbyer, der indtil genforeningen af de to Tysklande, befandt sig i Østtyskland.
Lørdag, 06.05.17
En af de sværere ture kan være den store Sydharztur på 135 km og ca 1550
højdemeter. Turen går gennem Sankt Andreasberg, hvor man, hvis benene er
gode og stædigheden er i top, kan tage en anden vej end den, der foreslås
og således få mulighed for at pøve turen op ad Herrenstrasse med en stigning
på 22%. Eller hvad med Vestharzturen, som er en smule længere og med
flere højdemeter. Dette turforslag fører jer gennem gennem Goslar, hvor det
vil være oplagt at nyde frokosten på torvet, mens man ser på klokkespillet.
Undervejs på turen kommer man også forbi flere nedlagte miner, som i dag
er indrettede som museer og kan besøges. Ja, turen er faktisk så interessant,
at man nærmest ikke kan nå den på en hel dag ..
Men kig på selv på den anbefalede hjemmeside og få ideer om ture. Ikke alle
ture går gennem Braunlage, men der er aldrig langt på cyklen til de andre
turforslag.
Søndag, 07.05.17
Efter en dejlig morgenmad pakkes cyklerne og turen går med passende
pauser retur mod Danmark. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

