
   

   Boreal Reiser, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                        

 

Sommertur til Goslar       13.-19. juni 2019 

 

    
 

Goslar er en by i den tyske delstaten Niedersachsen som ligger ved 

utkanten av fjellområdet Harz. Vi får bl.a. oppleve sightseeing, festlig 

heksekveld på hotellet, togtur til Brocken, omvisning på bilfabrikken i 

Wolsburg. 

 

Dag 1, 13 juni 

Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp underveis til Kristiansand. Videre 

innsjekk ved Color Line og avreise med Superspeed1 kl. 16.30. Under overfarten 

har vi reserverte plasser i buffetrestauranten inkludert mat og drikke. Eter 

ankomst Hirtshals kjøres videre til Kolding, overnatting på Hotell Comwell 

Kolding. 

 

Dag 2, 14. juni 

Frokost på hotellet før vi kjører sørover med stopp for grensehandel. Videre mot 

Goslar. Der sjekker vi inn på Hotel Der Achtermann som blir vår base under 

oppholdet med  4 overnattinger, frokost og middag på hotellet er inkludert hver 

dag. 

 

Dag 3, 15. juni 

I dag skal vi gjøre oss kjent med Goslar på en guidet tur og det blir også tid til å 

utforske byen på egen hånd. 

Om kvelden blir det heksekveld, vi er i eget lokale på hotellet der all dekorasjon 

står i heksenes tegn. 

En liten overraskelse venter på hver plass. Kveldens middag er kjøkkensjefens 

anbefaling. Etter middagen får vi besøk av hekser som vil underholde oss. 

 

Dag 4, 16. juni 

Denne dagen drar vi til Bloksberg – hekser eller ikke? 

Togtur med smalsporbanen fra Wernigerode til Brocken (Bloksberg). Her får vi 

servert lunsj. 
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Dag 5, 17. juni 

I dag tar vi det med ro med frokosten og har hele dagen til disposisjon på egen 

hånd i Goslar. 

 

Dag 5, 18. juni 

Frokost, utsjekk og avreise før vi takker for oss og setter kurs nordover til vårt 

første stopp som er Autostadt GmbH (Volksvagen bilfabrikk) i Wolsburg. Her vi 

får en 45 minutters omvisning og en "togtur" der vi får sett bilproduksjonen. Et 

spennende opplegg for både damer og herrer. 

Etter besøket her går turen videre til Kolding for vår siste overnatting, middag 

om kvelden. 

  

Dag 6, 19. juni 

Turen går til Hirtshals og innsjekk Color Line og avreise med Superspeed1 kl. 

12.15. Tillegg for buffet eller voucher class. 

Kl 15:30 er vi tilbake i Kristiansand etter en opplevelsesrik tur. Deltakerne fra 

Kristiansand takker for seg og ønsker god tur videre til Stavanger for de øvrige 

deltakere.  

 

 

 

REISEFAKTA 

 

DATO: 13. – 19. Juni 2019 

 

PRIS: kr 9 990,- 

 

PRISEN INKLUDERER 

Reiseleder Boreal Reiser 

Busstransport 

Color Line t/r 

6 overnattinger m/frokost 

6 middager/buffet 

Utflukter som beskrevet 

 

IKKE INKLUDERT: 

Enkeltrom: kr 1200,- 

Lunsj på Color Line, retur: kr 259,- 

Voucher Class Color Line, retur: kr 80,- 
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