
                                                                                                       

Vi bor på det familiedrevet og meget hyggelige Hotel Bergfried med naturudsigt. Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen ved 
ankomsten og der serveres en velkomstdrink. 

1. udflugtsdag: Første formiddagsbesøg er i de verdensberømte ”Saalfelder Feengro en” (Fégro erne). Et betagende besøg uden stejle 
trapper. Gruppen kører videre gennem den smukke ”Schwarzatal” og i Obs elderschmiede s ger deltagerne om i verdens stejleste kabeltruk-
ket bjergbane. Gruppen kører op l toppen af bjerget og e erfølgende serveres frokost inkl. 1 stk. valgfri drikkevare i en nærliggende restau-
rant. E er frokost besøges en glasfabrik og her serveres sam dig e ermiddagskaffe med kage. Ca. kl. 16.15 er gruppen lbage på hotellet l 
lidt afslapning. A ensmad inkl. 1 stk. valgfri drikkevare fra kl. 18. (km. 85)

2. udflugtsdag: Gruppen kører l et af de smukkeste udsigtssteder i Thüringen ved dæmningen Hohenwarte ved floden Saale.  Gruppen 
fortsæ er l det historiske skiferbjergværk ved byen Lehesten. Gæsterne ser hvorledes skiferproduk onen er foregået og deltagerne får selv 
lov l at prøve at kløve skifer. Frokosten inkl. 1 stk. drikkevare serveres fra en ”Gulaschkanon”. E ermiddagskaffe med kage serveres på den 
meget smukke sejltur på Hohenwarte Stausee. Kl. 15.30 er deltagerne lbage på hotellet l lidt afslapning.  A ensmaden inkl. 1 stk. valgfri 
drikkevare serveres i en historiske restaurant i centrum a byen. E er a ensmaden tager rejselederen gæsterne med på en byvandring. (km. 92)
 
3. udflugtsdag: I dag og første besøg er på bryggeriet ”Watzdorfer”, hvor gæsterne får en rundvisning med smagsprøver. Bryggeriets øl kan 
købes på stedet. Gruppen fortsæ er nogle få km. l Thüringens største barokslot ”Schloss Heidecksburg”, hvor gruppen får en rundvisning. 
Frokost inkl. 1 stk. drikkevare samt kaffe serveres i udsigtsrestauranten ”Schlu us” i Saalfeld. Here er har gæsterne d l „Stadtbummel“ i 
Saalfeld. Den sidste a en arrangerer hotellet stor Thüringer grillbuffet inkl. 1 stk. drikkevare som serveres udendørs ved lejrbålet. Der vil være 
dansemusik den sidste a en. (km.42)

Hjemrejsedagen:  E er den overdådige morgenmadsbuffet starter hjemturen mod Danmark.

Ydelser ”all-inclusive” program: 
4 x overnatning med halvpension, velkomstdrink, 3 x frokost, 3 x e ermiddagskaffe, 1 stk. valgfri drikkevare l både a ensmad og frokost, 
grillbuffet og dansemusik samt 3 x dagsudflugter med dansktalende rejseleder i.h.t. ovenstående program.       
rejse  ydelser               
 
B-ai  ovenstående ydelser med „all-inclusive“ program    
B-fp  ovenstående ydelser inkl. fuldpension, uden valgfri drikkevare og effermiddagskaffen   

Gør udrejsen behageligere og start senere hjemmefra hvis gruppen ønsker det med stop-over i Magdeburg. 
Se mulighederne på den specifikke side om stop-over.        

 

Bjergbanen

Rådhuset i Saalfeld

„Saalfelder Feengro en“ Saalfeld 

Sejltur på dæmningen Hohenwarte Frokost fra „Gulaschkanone“
Udsigt „Saale-Kaskade“

skiferbjergværk
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Rejse B - 2017/2018: 
Thüringens smukkeste egne med „nærende“, 

sjældne og betagende oplevelser.
 

 5-dages rejse med „all-inclusive“ program 


