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Dag 1  
Efter opsamling sejler vi med færgen fra Gedser kl. 09.00 
med ankomst til Rostock kl. 10.45.
Vi holder et kort stop ved Calle, så der kan grænsehandles.
Turen går herefter videre gennem Tyskland forbi byerne 
Berlin, Halle og Leipzig med indlagte pauser undervejs, 
hvor der er mulighed for at købe frokost for egen regning. 
Vi ankommer sidst på eftermiddagen til Saalfeld. hvor vi 
bliver indkvarteret på vores hotel.
Middag indtages i hotellets restaurant, inden vi slutter 
dagen af med dans i eget lokale på hotellet.

Dag 2  
Morgenbuffet på hotellet. 
Der venter os fantastiske naturoplevelser denne udflugts-
dag. Turen går gennem Saale-dalen langs floden Saale og 
videre ind i ”Thüringer Schiefergebirge”. Vi besøger denne 
formiddag ”Thüringer Schieferpark” i Lehesten, hvor der er 
produceret skiffer fra det 13. århundrede og frem til 1999. 
Vi ser skifferbrudene og hvorledes skifferproduktionen er 
foregået – og vi kan selv få lov til at kløve skiffer. Fra Le-
hesten kører vi langs den tidligere DDR-grænse til Bayern 
gennem meget smukke landskaber til kurbyen Leutenberg 
– hvor der er mulighed for at spise frokost på en af byen 
restauranter for egne regning. Fra Leutenberg går turen 
nogle få km videre til udsigtspunktet ”Löhma”, der ligger 
300 mtr. over floden ”Saale”. 

Herfra videre til kæmpedæmningen ”Hohenwarte”, hvor 
der venter os en smuk sejltur på ”Hohenwarte Stausee”. 
Under sejlturen er der mulighed for at købe kaffe og kage 
for egen regning.
Vi er tilbage på hotellet kl. 17.30, hvor aftensmaden venter 
med efterfølgende dans i eget lokale.

Dag 3  
Morgenbuffet på hotellet.
Bussen kører de få kilometer hen til ”Saalfelder Feengrot-
ten” (Feengrotten, der i 1993 blev optaget i Guinness som 
verdens farverigeste grotte). Turen gennem grotterne 
varer ca. 40 min.
De der ikke ønsker hele turen, kan nøjes med den sidste 
del af grottebesøget (ca. 20 min.).
Fra ”Feengrotten” kører vi til oplevelsesbryggeriet 
”Watzdorf”, hvor vi får en rundvisning på bryggeriet. Det 
vil være muligt at få stillet sulten her for egen regningen, 
inden vi kører nogle få kilometer til Rudolfstadt og besøger 
her et af Thüringens største barokslotte: ”Schloss Heideck-
sburg”, der ligger højt hævet over landskabet med en ene-
stående udsigt. Vi bliver ledsaget gennem slottets festsale, 
gallerier og våbenmuseet. Vi slutter af ved Slotscaféen, 
hvorfra der er en betagende udsigt over Rudolfstadt. 
Vi er tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen, hvor vi kl. 
18.00 spiser middag med efterfølgende dans i eget lokale.

Dag 4  Efter morgenbuffet tjekkes ud og Saalfeld forlades. 
Vi sætter kursen mod Rostock med en passende pause 
undervej, hvor der kan købes forplejning for egen regning. 
Hvis tiden er til det holdes der ind ved BorderShop inden 
vi tager færgen fra Rostock kl. 17.00. Efter ankomst til Ged-
ser køres retur til opsamlingsstederne.
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Thüringen 8.-11. april 2021

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
08. -11. april 2021

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  3.505,00

Enkeltværelsestillæg kr.   515,00
Der er MAX 17 enkeltværelser 

• Bustransport i 4****turistbus 
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x morgenbuffet ombord på udrejse
• 3 x middag
• 1 x sejltur, dag 2
• Samtlige entreer og rundvisning iht 

programmet
• Eget lokale til dans hver aften
• Lovpligtige skatter og afgifter

HOTEL  & RESTAURANT BERGFRIED
Zum Fuchstrum 5
D-07318 Saalfeld

3*** hotel med komfortable dob-
beltværelser. Hotellet er beliggende i 
fredelige omgivelser. Alle værelser er 
udstyret med eget badeværelse/toilet, 
fladskærms-TV og gratis internetadgang. 
Der er også restaurant, have og sommer-
terrasse. 

Vi bor på Hotel & Restaurant Bergfried, som ligger i Saalfeld 
i Thüringen. Denne delstat bliver også kaldt for Tysklands 
grønne hjerte på grund af den impornerende Thüringen 
Wald og de dybe ur-bøgeskove. Området er kendt for sit 
hvide guld - salt, sine overdådige slotte og idylliske middel-
alder byer.

HAPPY FEET LINEDANCE

Spørgsmål og tilmelding til Annie Muxoll
E-mail a.muxoll@gmail.com
Tlf.. 26858930

Spørgsmål & tilmelding


