
 

  

  

 

Thüringen 2. august–6. august 2015 



Program Thüringen 2. august – 6. august 2015 

 

Søndag den 2. august 2015:  

Afgang fra Mejdal Hallen kl. 06.00 

Efter afgang fra Mejdal begynder vi rejsen sydpå. Rundstykker og kaffe serveres undervejs og vi stopper senere for at 

spise den hjemmebragte madpakke inden turen fortsætter med passende pauser mod Saalfeld.  

Vi bliver indkvarteret på det familiedrevet og meget hyggelige Hotel Bergfried med naturudsigt. Den dansktalende 

lokalguide tager imod os ved ankomsten ca. kl. 18.00, herefter aftensmad på hotellet inkl. en stk. valgfri drikkevare.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mandag den 3. august 2015: (80 km kørsel)  

Efter morgenmaden kl. 09.00 tager den dansktalende guide os med i de verdensberømte ”Saalfelder Feengrotten” 

(Fégrotterne). Et betagende besøg uden stejle trapper.  

Vi kører videre med tog gennem den smukke ”Schwarzatal” og i Obstfelderschmiede stiger vi om i verdens stejleste 

kabeltrukket bjergbane. Ved ankomst til bjergstationen serveres frokost inkl. en stk. valgfri drikkevare.  

Efter frokost besøges en glasfabrik og her serveres samtidig eftermiddagskaffe med kage.  

Ca. kl. 16.15 er vi tilbage på hotellet til lidt afslapning inden aftensmaden serveres kl. 18.00, inkl. en stk. valgfri 

drikkevare. 

 

Tirsdag den 4. august 2015: (98 km kørsel)  

Kl. 09.00, når morgenmaden er indtaget, kører vi til et af de smukkeste udsigtssteder i Thüringen ved dæmningen 

Hohenwarte ved floden Saale. 

Vi fortsætter til det historiske skiferbjergværk ved byen Lehesten. Her ses hvorledes skiferproduktionen er foregået og 

vi får selv lov til at prøve at kløve skifer.  

Frokosten inkl. en stk. drikkevare serveres fra en ”Gulaschkanon”.  

Eftermiddagskaffe med kage serveres på den meget smukke sejltur på Hohenwarte Stausee.  

Ca. kl. 15.45 er vi tilbage på hotellet til lidt afslapning. Aftensmaden inkl. en stk. valgfri drikkevare serveres i Saalfeld på 

restaurant ”Alte Post”.  

Efter aftensmaden tager den dansktalende guide os med på en byvandring.  

 

Onsdag den 5. august 2015: (40 km kørsel)  

Efter morgenmaden starter dagens program med besøg på en snaps- og kräuterlikørfabrik.  

Herefter fortsætter vi med den dansktalende guide nogle få km til Thüringens største barokslot ”Schloss 

Heidecksburg”, hvor vi får en rundvisning og efterfølgende indtages frokosten inkl. en stk. drikkevare samt kaffe i 

slotscaféen. Fra slotscaféen er der en betagende udsigt over byen Rudolstadt.  

Ca. kl. 14.15 er vi tilbage i Saalfeld, så der er god tid til en Stadtbummel; en rolig gåtur i byen, eller direkte tilbage til 

hotellet hvis man ønsker det.   

Den sidste aften arrangerer hotellet stor Thüringer grillbuffet inkl. en stk. drikkevare som serveres udendørs ved 

lejrbålet. Der vil være dansemusik den sidste aften.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-restaurant-bergfried.de/index.php/2013-07-10-13-03-59/1-hotel/detail/50-imm013
http://www.dieter-zapfe.de/media/bilder/denkmal/Fassadeninstandsetzung_Heidecksburg/praesentation_176.jpg


 

Torsdag den 6. august 2015:  

Ved morgenmadsbordet smører vi madpakker. Herefter gør vi klar til at forlade hotellet og rejsen nordpå kan 

begynde. Undervejs har vi naturligvis passende pauser for at strække ben og spise den smurte madpakke. Vi stopper 

ved den dansk/tyske grænse for indkøb og evt. aftensmad, dette er for egen regning.  

Vi er hjemme i Mejdal ca. kl. 21.00 efter 5 oplevelsesrige dage i vores naboland.  

 

Prisen inkluderer:  

Al kørsel, kaffe og rundstykker på udrejsen, program med erfaren rejseleder fra Skave Turistfart og dansktalende 

lokalguide på udflugter, fire overnatninger på Hotel Bergfried med halvpension inkl. en stk. valgfri drikkevare, 

udflugter, entréer og pension ifølge program, bidrag til rejsegarantifonden samt alle øvrige lovpligtige skatter og 

afgifter.  

HUSK medbring selv madpakke til udrejse.  

 

Priser:  

Pr. person i dobbeltværelse    kr. 4.295,00 

Tillæg for enkeltværelse    kr.    275,00 

Europæiske afbestillingsforsikring    kr.    265,00 

 

Tilmelding:  

Tilmelding til Onsdagsklubben v/Mona Christiansen senest den 1. juni 2015.  

Telefon 97 40 35 20 / 40 38 48 45 eller mail mch@cleancarpet.dk 

Betaling sker ved overførsel til Nordea kontonr. 9585-8893104640, senest den 6. juli 2015.  

Arrangementet gennemføres ved min. 40 deltagere, max 54 personer.  

Kontakt gerne Skave Turistfart ved spørgsmål, telefon 20 58 41 77 eller mail lh@skave-turistfart.dk  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skave Turistfart A/S, Viborgvej 248, 7500 Holstebro  

mailto:mch@cleancarpet.dk

