
Foreløbigt 

 PROGRAM  

                                          17. – 24. september 2023. 

 
 

 

 

 

          3 overnatning og oplevelser i Goslar - Hartzen - Tyskland. 

      4 overnatninger og oplevelser ved Colmar - Alsace - Frankrig. 

 

 

17. september - 8.00.                                                                                                                                       
 

Afgang fra Brugsens parkeringsplads. Der vil være friskbrygget kaffe i bussen. 

Forventet ankomst Hotel Der Achtermann, Goslar. ca. 15.00.  
 

Vi fylder igen bussen med dejlige sager. Udover kaffe vil der være kage - sandwich - 

frugt - chokolade - slik - bitter - øl - hvidvin og vand. 
 

 

Turen indeholder som altid, hotelophold med ½ pension og alle nævnte 
seværdigheder. Er der penge i kassen, kan der komme overraskelser undervejs.  
Udgangspunktet er, at man selv står for sin frokost og alle drikkevarer udenfor 
bussen - er egenbetaling. 
 

Harzen er et smukt bjergrigt område, der gemmer på mange smukke 
naturoplevelser og seværdigheder. Det skal vi udforske. 

https://www.hovborg.net/bus-billede/


Ankomst til Hotel Der Achtermann ca. klokken 15.00. Rosentorstraße 20, 38640 
Goslar, info@der-achtermann.de. Et firestjernet hotel, som ligger direkte på 
gågaden i den historiske gamle bydel i Goslar.  
Et byhotel med 1000 kvm. gratis SPA område, jacuzzi, sauna. Her kunne vi jo 

passende mødes til en times afslapning efter indkvartering.  

Eller man kan gå en tur og se byen. For første gang er det lykkedes, at booke et 

ophold i en by, hvilket giver nogle andre muligheder - end hvad vi ellers er vant til.  
Bydelen har mange cafeer, især ved det gamle bytorv - restauranter til fornuftige 
priser - og flotte gamle bygninger. 
Byens lange historie vækkes til live i museerne og i den gamle bydel, hvor farverige 
bindingsværkshuse ligger på rad og række. 
 

                       
 

 

 

                             
 

 

Klokken 19.00 spiser vi den bestilte 3-retters middag i restauranten. 

 

18. september. 9.00 afgang.  
Vi kører mod spændende udfordringer, hvor vi både skal i højden og under jorden. 
Vi har 1 times transport. Adresse: Rappbodetalsperre on the L96 Oberharz am 
Brocken, 38889 Elbingerode (Harz), Tyskland 
 

mailto:info@der-achtermann.de
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDK924DK924&q=titan+rt+adresse&ludocid=13458217907174431263&sa=X&ved=2ahUKEwj1yMjLnNn7AhXbYPEDHTJbBJAQ6BN6BAhQEAI


Vi starter i højden ved at besøge hængebroen Titan-RT- en stor oplevelse, for dem 
uden højdeskræk!  
 

                   
 
 

Hængebroen er bygget af stål og kabler og åbnede i foråret 2017. Den ligger i 
Rappbodetal i Harzen lige ved siden af områdets største dæmning, Rappode Dam. 
Her vil vi være omgivet af frisk bjergluft og en absolut bjergtagende udsigt til skov og 
vand.  
Titan-RT er 458 m lang og hænger næsten 100 meter oppe i luften. Der er en del 
sikkerhedsforanstaltninger forbundet med denne TITAN-RT. Du går på en 120 cm 
bred stålrist, der har et 130 cm rækværk af stål-net på begge sider – heldigvis er det 
kun 100 meter oppe!!!.... skulle være noget af en oplevelse.  
Broen var, da den blev bygget verdens længste hængebro, men er senere blevet 
overhalet af en bro i Schweiz. 
Efter den store oplevelse, som de fleste har nyt og når de få bange, har fået skiftet 
underbukserne, tager vi videre til Rübeland, som ligger 2.5 km. væk. Her finder vi to 
af de ældste og mest kendte drypstenshuler i Tyskland…. Baumanns-hulen som 
ligger lige ved siden af Rappode Dam og Hermanns-hulen.  

Rübeländer caves, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken 
www.harzer-hoehlen.de 
Baumanns-hulen åbnede for offentligheden med rundvisninger helt tilbage i 1649, 
og har dermed givet de besøgende et unikt blik ind i en magisk underverden af 
smukke drypstensformationer i snart 400 år. Dem der vil have denne unikke 
oplevelse, skal huske lidt varmt tøj og solide sko. Er man rimelig ”til bens” og 
kondien er acceptabel, vil det blive en god oplevelse. 
Hermanns-hulen blev opdaget i 1866.  Den er større end Baumannshulen og her kan 
man blandt andet besøge Krystalværelset og den 8000-årige søjle.  
Man kan komme ned i begge huler ved Rübeland på en guidet tur, der varer ca. 50 
minutter.  
 

https://ontrip.dk/3-hoejde-oplevelser-i-harzen-tyskland/
https://ontrip.dk/3-hoejde-oplevelser-i-harzen-tyskland/
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6ngebro
https://www.harzer-hoehlen.de/


Er der rejsedeltagere, som ikke er til drupstenshule-oplevelser, er der tilknyttet en 
restaurant i nærheden, hvor man kan side og slappe lidt af. Her vil rejsekassen byde 
på kaffe, eller en øl/vand. 
 
Rübeländer caves, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken 
www.harzer-hoehlen.de 
 
Herefter afgang mod Hotel Der Schtermanns swimmingpool og jacuzzien (ja ok, der 
er også en bar) 
 
Dinner klokken 19.00. 
 

19. september afgang 9.00. 

 
Vi skal 40 km. væk, for at besøge svævebanen Wurmbergseilbahn…  

info@wurmberg-alm.de det højeste bjerg i Harzen (1142 meter høj) Brocken.  

Am Amtsweg 5, 38700 Braunlage, Tyskland 

 

                       

En tur med den længste svævebane i Nordtyskland, er en særlig oplevelse. Over en 
afstand på mere end 2800 meter kan du flyde fra Braunlage til Wurmberg-toppen på 
12 minutter. Under svævebaneturen fra midten til bjergstationen bliver panoramaet 

mere og mere omfattende. 

Til sidst på toppen skal vi have en pause i/ved deres panorama restaurant med en 
formidabel solterrasse, bydes rejsedeltagerne på en fantastisk udsigt over Harzens 
skove. Dette fantastiske udsigtspunkt, byder og på et udsigtstårn, hvor du kan 
bestige tårnets 162 trin til fods eller tage elevatoren til toppen. Når du først er på 
toppen, har du en fri udsigt over Brocken. Vi skal selvfølgelig også have noget at 

http://www.harzer-hoehlen.de/
mailto:info@wurmberg-alm.de


spise og hvad er mere nærliggende en Schnitzel med champignon sauce og 

brasekartofler, vi er vel i Tyskland. Er det dårligt vejr, har vi et problem! 

Efter nogle hyggelige timer, sætter vi igen kursen mod hotellet, så vi kan nyde nogle 
af faciliteterne. Eller gå ud og opleve den ”gamle charmerende by”. 
 
3-retters middag klokken 19.00. 
 

20. september afgang fra hotel 9.00. 

 
(Jeg forsøger at købe sandwich på Hotel Der Achtermann, som vi kan få med i 
bussen, på turen mod Alsace – håber det lykkedes)…     Goslar – Hotel L´Europe 
Alsace = 584 km. – ca. 6 timer. 
 
Alsace, den eksklusive vinregion ved Rhinen med udsigt til de tyske naboer, er en 
frodig have, hvor naturen ligesom de vine som produceres, er uovertruffen.  
Denne vinrejse giver os mulighed for at smage på områdets eksklusive dråber og 
blive charmeret af den karakteristiske fransk-tyske kultur, når vi besøger nogle af 
Frankrigs smukkeste byer, fyldt med tysk middelalderidyl og fransk skønhed. 
Områder bærer præg af, at Tyskland og Frankrig har kæmpet om området mange 
gange. Sidst området var under tysk herredømme, mener jeg var i 1942. 
 
Ankomst Hotel L´Europe Horbourg-Wihr Alsace, Frankrig. 4 stjernet hotel. 
- 15 Route de Neuf-Brisach, 68180 Horbourg-Wihr…. www.hotel-europe-colmar.com 

smeyer@hotel-europe-colmar.fr 
 

           
 
 

http://www.hotel-europe-colmar.com/
mailto:smeyer@hotel-europe-colmar.fr
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i262713983-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i262713983-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html


  
 
Ankomst ca. 16.00. Her mødes vi af Pool – SPA  og afslapning. 
 
18.00 Gin – T. i baren. 
 
19.00 – 3-retters middag. i restauranten. 
 

21. september. – afgang 9.00.  

 
Vinsmagning og Strasbourg. 
 
Først skal vi have en vinsmagning hos Arthur Metz, Wine and Sparkling - 102 Rue du 
Général de Gaulle, 67520 Marlenheim – (73 km. fra vores hotel) klokken 10.30 - 
12.30. Et fantastisk vinfirma, med skønne vine, flotte lokaler og meget 
servicemindet personale. Det er nemt at komme til at forkøbe sig her. 
Ca. 13.00 afgang i formodentligt højt humør, kører vi mod Strasbourg (23 km). 
 
 

                           
 



 
Jeg forsøger bl.a. at få arrangeret en rundvisning i Europa-Parlamentet Louise Weiss 
Building, 1 Allée du Printemps, 67070 Strasbourg. Resultatet afhænger meget af, om 
der er møder. 
Jeg vil skrive til Parlamentet og forsøge at booke en rundvisning og samtidig se 
Plenarsalen - Parlamentarrium Simone Veil. Samtidig vil jeg forsøge at reserverer en 
multimedieguide!... et head-set som oversætter til dansk. Jeg forsøger også, at 
reserverer plads på udsigts-terrassen, som kun åbner for grupper. Her er det 
meningen, at rejsekassen tilbyder en forfriskning, hvis der er penge i kassen. 
 

                 

 
Parlamentarium Simone Veil, tilbyder os en fascinerende oversigt over europæisk 
politik og symbolikken i regionen. Der er udstillinger som giver borgere i alle aldre, 
en indsigt i Europa-Parlamentets rolle og dets pligt. Her kan vi opleve, hvilken 
indflydelse europæisk beslutningstagning har på vores daglige liv. 
Vi finder også information om dagens Europa-Parlament, dets politiske grupper og 
dets aktiviteter. Vi kan også finde information om alle danske MEP'er.                                                                                                                                                        
Strasbourg er hovedstad og den vigtigste by i Alsace. Alligevel er det en lidt overset 
storby i Europa. Byen er en de smukkeste byer i Nordøstfrankrig, med en hyggelig 
gammel bykerne med maleriske bindingsværkshuse - den romantiske bydel "Petite 
France" og de mange vinstuer langs kanalerne. Øst for den gamle bykerne ligger den 
tyske bydel, med brede boulevarder og store bygninger. 

Vi skal alle huske at medbringe pas og jeg skal muligvis også medbringe et gyldigt 
identitetsdokument, for at få adgang til Europa-Parlamentet. Det finder jeg ud af.                                                                                                               
Vi bliver tjekket så samme måde, som det sker i lufthavnene - husk endelig passet. 

Af bitter erfaring ved jeg, at systemet med at reserverer noget i Europa-
Parlamentet, er utrolig bøvlet. Jeg tror, sidste gang vi forsøgte at besøge 
Parlamentet, skrev jeg mindst 20 mail, både til Strasbourg men også mange til deres 

https://www.altinget.dk/epvalg2019/artikel/velkommen-til-eu-guide
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijuL7j_PTmAhVM2aYKHaHkDN8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fekstrabladet.dk%2Fnyheder%2Fpolitik%2Farticle4336680.ece&psig=AOvVaw3lyY3IACrqOssrhgEN_wum&ust=1578606122981210


kontor i Kbh. Til sidst var der en medarbejder, som fandt ud af, at fortælle mig, at de 
ikke modtog reservationer før 2 mdr. før ankomst!.. tak for info.                                   
Hvad det ender med denne gang, er svært at forudsige – under alle 
omstændigheder tager vi til Parlamentet, hvor områder er rimelig hyggeligt, hvor 
man kan sejle på floden, eller sætte sig på en af restauranterne, og nyde det i 
perioder hektiske liv.... lykkes reservationerne ikke, bliver I sluppet løs nogle timer. 

17.00 kører vi senest fra byen igen. Der er 80 km. til Hotel L´Europe, hvor poolen, 
jacuzzien og afslapning venter os. 
 
Dem der ikke har været i Alsace før, skal glæde sig til at køre på Vinruten i Alsace. En 
attraktion i sig selv og meget flot. På strækningen ligger et hav af småbyer - byerne 
ligner alle hinanden til forveksling, og overalt ligger der gamle bindingsværkshuse 
med deres smukke blomsterkasser og brostensbelagte gader.   
 
 
 
 
 
 

 

                                               
 

 
3-retters middag venter klokken 19.00. 
 

22. setember. - afgang 9.00. 

http://www1.vinsalsace.com/da/spip.php?page=route_des_vins&id_article=1382&id_rubrique=825
https://www.pinterest.jp/pin/497999671287193550/
https://www.instagram.com/p/B2y3EzYF0DQ/
https://www.instagram.com/p/B2y3EzYF0DQ/


 
Vi skal igen i højderne, denne gang med bussen, hvor hårnålesving og fantastisk 
udsigt følger med. Vi skal besøge Haut-Königsbourg. 
 

 

 
 
 
Det forunderlige Château du Haut-Königsbourg 67600 Orschwiller, Alsace, stammer 
helt tilbage fra det 12. århundrede og er en stor oplevelse. Slottet ligger, som en 
fæstning 800 meter højt oppe på bjergsiden - udsigten fra toppen er ganske enkelt 
bjergtagende!  
Forventer vi kører fra Haut-Königsbourg igen klokken 12.00. 
 

Efter slotsbesøget tager vi til - Colmar (hvor man selv står for frokosten). 

Mere end 600.000 turister fra hele verden har stemt på årets bedste europæiske 
destinationer, og vinderen er den franske by Colmar. 

Colmar skal udforskes - da den er en af Frankrigs smukkeste byer og indbegrebet af 
Frankrig.  
Byen er fuld af atmosfære og dejlig stemning. Man kan næsten ikke få nok og man 
kan spadsere i timevis i de smukke gader, med de smukt udsmykkede huse, som har 
rigtig mange år på bagen. 
 

http://sca.france.fr/da/om-frankrig/ses-i-colmar


 
 
Floden Launc løber gennem Colmar. Der findes et utal af restauranter og cafeer, 
som ligger langs med floden. Fra restauranterne kan du nyde udsigten til de små 
turbåde eller selv tage en sejltur.  
 
Skulle der have sneget sig én enkelt ældre person ombord på bussen, som ikke helt 
har kræfterne i benene, til en længere gåtur - kan man komme rundt i Colmar med 
by-tog. Det er da værd at overveje, hvis man vil se byen - uden at slide på 
skoene. 

 

 
 

Det lille turist-tog hedder Petit Train - 3 Rue Kléber, 68000 Colmar (starter foran 
den japanske restaurant NAGOYA, ved siden af Unterlinden Museum). Turens 

varighed 35. min. 

Gruppepris, hvis man er over 15 = 5.50 eu. p.p. - enkeltbillet 7.- eu. 

De forskellige seværdigheder kommenteres på dansk gennem høretelefoner.      

16.00 forventet afgang – afstand til hotel 4,5 minutter.                       



3-retters middag klokken 19.00.       

23. september. Afgang fra hotellet klokken 10.00.    

                                                                                                                                                     

Ribeauvillé - (21 km. fra hotellet) - er en by, der skal opleves lørdag formiddag, 
med al sit leben og hyggelige atmosfærer. en ægte vin-by omgivet af vinstokke og -
gårde og gader, der vrimler med vinstuer og restauranter.  Byen byder på 
bindingsværksidyl i særklasse. De maleriske gader er flot dekoreret med blomster, 
og de smukke renæssance-pladser er udsmykket med skønne fontæner.         

Byen kan desuden bryste sig af hele tre formidable Grand Cru-vine, Geisberg, 
Kirchberg de Ribeauvillé og Osterberg – én af dem vil vi gerne besøge og lave en 
vinsmagning, problemet kan være, at det er lørdag - men, så må vi forsøge at smage 
disse vine i en vinbutik inde i Rebeauville. Der er mange restauranter - så 
rejsedeltagerne finder nok lidt at spise. 

                        
 
16.00 kører vi tilbage til hotellet, til et par timers afslapning - før vi skal spise igen! 
 
18.00 mødes vi i baren, til en drink og en snak for turens snarlige afslutning. 
 
3-retters middag i restauranten klokken 19.00. 
                                                                                                                    

24. september søndag. Vi tjekker ud og køre fra hotellet klokken 8.00. 



Forventet hjemkomst i Fensmark ca.22.00. Søndag er formodentlig en god dag at 

kører på, med hensyn til trafikken. 

 

 

 

 

Diverse. 

Betaling: 

Depositum 1000,-kr ved tilmelding. 

1. februar 2023 ....   1. rate                 3.725,-kr. 

1.maj         2023 .....  2. rate                 3.725,-kr. 

 

DIVERSE INFORMATIONER. 

Det er ikke kun vinklubmedlemmer, som kan deltage på denne rejse, alle er 

velkommen. Tag familie og venner med, da det er vigtigt for økonomien, at bussen er 

fyldt. Vi har ikke haft tomme sæder endnu - men derimod ventelister. 

Vinklubbens konto skal benyttes til alle indbetalinger - er der problemer, vejleder jeg 

og Birgit gerne.  

Vi er ikke medlem af rejsegaranti fonden. Sørg selv for evt. forsikringer.  

Ønsker I ikke at deltage i alle udflugterne, frokoster og middagene, er det helt i 

orden, I skal dog give mig besked, hvis I ikke deltager, da vi andre ellers vil sidde 

unødvendigt og vente i bussen. 

https://www.hovborg.net/bus-billede/


Angående bussen, vil det være fornuftigt, ikke at medbringe alt for store kufferter, da 

vi herved frigør noget plads til evt. vinkøb.                                                                                                          

Hvor meget vi må købe med hjem, vil chaufførerne oplyse om på selve turen. Husk at 

skrive navn på vinkasserne, så der ikke opstår tvivl om ejerforholdet, når vi igen 

lander i Fensmark. Udgangspunktet er én kasse med 6 stk. til hver. Man er 

velkommen til at overtage andres kvoter. 

OBS…det vil ikke være muligt, at komme til sin kuffert under turen. Husk derfor, at 

tage de vigtigste ting med ind i bussen.  

Turens varighed frem og tilbage, kan vi ikke sige præcis, da der kan være flere 

ubekendte faktorer, så som vejarbejde o.s.v. Vores rejsedage er denne gang arrangeret 

på søndage, hvorved vi forhåbentlig kan undgå de værste kødannelser. Det betyder, at 

vi er afsted én dag mere end vi tidligere har været. Det har bl.a. bevirket at turens pris 

er steget. Når man tænker på samfundets generelle prisstigninger, er jeg meget 

tilfreds med turens pris.  

Det er meget vigtigt, at man føler sig tilpas i bussen. Medbring derfor gerne en pude 

og et lille tæppe samt bøger og aviser.  

Rygerne i selskabet skal vi også tage hensyn til. Vi forventer at holde pause ca. hver 

3. time - der er toilet i bussen, så vi er interesseret i at få kørt nogle kilometer.  

Angående, hvor man skal sidde i bussen - er der nogle, som på grund af køresyg, 

ønsker pladser i den forreste del af bussen - vil vi reservere nogle sæder, hvis vi får 

en henvendelse ellers ikke. Der vil være nogle få sæder, som er reserveret af 

forskellige årsager. Der vil ligge en jakke eller en taske de steder, hvor det er 

tilfældet. Er der f.eks. en gruppe, som ønsker at sidde sammen, vil vi også forsøge at 

løse dette. Vigtigt at give Birgit besked.                                                                                                                           

Der er selvfølgelig ikke nogen, som får lov at vælge de bedste pladser først. Det er 

helt tilfældigt, hvor du kommer til at side, hvis ikke du har haft specielle ønsker.        .  

Det vil være fornuftigt, at sætte sig lidt ind i de ”ting” vi skal opleve. Der er jo ikke 

en decideret tur-guide. Jeg vil ganske kort hver morgen i bussen, fortælle lidt om, 

hvor vi er på vej hen. Er der spørgsmål, vil jeg forsøge at hjælpe efter bedste evne. 

Angående værelserne, vil der måske være nogle, som får bedre værelser end andre!! 

Det er jo hvad der sker. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, hvis der skulle 

være nogle uheldige. Jeg går da gerne med i receptionen, for at få en forklaring, men 

jeg kan jo ikke rigtig styre det.  



Jeg vil på et tidspunkt skrive til hotellet, og bede om, at de personer som rejser som 

singler, og skal dele værelse med ”en fremmed” får senge, som står adskilt. Håber 

hotellet vil være behjælpelige med dette. Jeg kan desværre ikke gøre mere.                

Singler som ønsker enkeltværelse, vil det betyde en merpris på max. 1500.-kr. 

Er man singler og gerne vil bo sammen med andre af samme køn, vil naturligvis ikke 

blive opkrævet ekstra. Giv Birgit besked, så vil vi forsøge at finde 

værelseskammerater, som vil få det hyggeligt sammen. Aller bedst, hvis singlerne 

selv kan aftale noget. Det er ikke alle, der har den mulighed og så er der hjælp at 

hente. 

Angående maden under turen, forventer jeg, det bliver af middelklasse. Det har været 

vigtigt for mig, at finde nogle spændende lokaliteter, hvor prislejet er rimeligt, så alle 

kan være med. Jeg forventer mig dog noget ekstra af hotellet i Frankrig. 

Som udgangspunkt, betales de indbetalte penge ikke tilbage ved afbestilling - 

men, vi er til at tale med, alt efter hvor mange penge, vi på daværende tidspunkt 

bl.a. har udbetalt i depositum til de firmaer, hvor vi har booket os ind o.s.v.   

Bussens pris er jo fast, det kan blive lidt bøvlet. Er alt udsolgt, er der ingen 

problemer. 

Skulle du være i tvivl om noget angående rejsen, modtager jeg gerne dine spørgsmål 

på denne mailadresse. 

Husk: 

Pas…veksle penge…evt. rejsebeskrivelse... kamera/video…blå sygesikrings-kort. 

godt humør. 

På vinklubbens vegne. 

Vi ses. 

Peder Rasmussen. 

PS. dette rejseprogram er ikke endeligt - der vil komme rettelser undervejs… 

PT. er det ”kun” de vigtige bus og hoteller, som er forhandlet på plads. Når der 

er 40 tilmeldte til turen, starter forhandlingerne med alle de firmaer og 

udbydere af arrangementer, som er nævnt i programmet. Da vi er ”tidligt ude” 

siger erfaringerne mig, at vi vil blive taget godt imod, når der skal reserveres.  

 



 
 

 

 
 

 

https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i170063221-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i170063221-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i138432103-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1067651-d233288-i138432103-Hotel_L_Europe_Colmar-Horbourg_Wihr_Colmar_Haut_Rhin_Grand_Est.html

