
                                                                                                       

Dag 1:
Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen ved ankomsten. E er ankomst og 
indkvartering på Hotel Radisson Blu serveres velkomstdrink og a ensmad fra buffet inkl. 

lbud om kaloriefa g skånekost.

Dag 2: 
Første besøg er i Hainich Na onalpark hvor gæsterne kan opleve en "Trætopvandring" på 
gangsikre s er. Turen op og ned foregår med elevator.  E er "Trætopvandringen" kan delta-
gerne sammen med en lokal Skovranger opleve en smuk kortere vandretur gennem na o-
nalparken. Vandreturen er delt op på 2 x 4 km med picknick madpakke og drikkevare under-
vejs.  Gruppen fortsæ er l "Thüringer Bratwurstmuseum" hvor der e er en kort informa-

on serveres de berømte "Thüringer Bratwurst" med e erfølgende kaffe og kage. Ca. kl. 16 
kører gruppen lbage l Erfurt. De af gæsterne der ikke ønsker at deltage i vandreturen kan 
blive kørt l Bad Langensalza og her se rosenhaven og den japanske have. Madpakke med 
drikkevare medtages l Bad Langensalza. A enbuffet med 1 stk. drikkevare fra kl. 18. 
Forbehold for ændring af dagsprogrammet ved dårligt vejr. (km. 150)

Dag 3: 
E er morgenmadsbuffetén går gruppen sammen med rejselederen gennem den smukke 
Altstadt l Erfurts store domkirke. Herfra køres videre l Europas største blomsterpark hvor 
frokosten inkl. 1 stk. valgfri drikkevare serveres i restaurant i blomsterpark. Der bliver 
selvfølgelig d l at gå rundt og se de smukke blomster ligesom gæsterne får en køretur i 
parken med "Blomstertoget". Resten af e ermiddagen l egen disposi on. A enbuffet 
med 1 stk. drikkevare fra kl. 18. (km. 10)

Dag 4: 
Gruppen starter kl. 09 og første besøg er "Sennepsmøllen" i Kleinhe stedt.  Deltagerne 
fortsæ er på cykel gennem den smukke natur langs floden Ilm. Om ønsket udleveres cykel-
hjælm. Første strækning er på 17 km med endesta on på Herregården "München" hvor 
middagsmaden inkl. 1 stk. drikkevare serveres. Der fortsæ es på cykel de sidste 10 km. 
frem l "Møllen Buchfart" hvor e ermiddagskaffen serveres ved den historiske mølle med 
den overdækkede træbro. Der bliver lejlighed l at handle i møllebu kken. Tilbageturen l 
Erfurt med bus. A enbuffet med 1 stk. drikkevare fra kl. 18.  Deltagere der ikke ønsker 
cykelturen køres i stedet l "Weimar Porcelæn" i Blankenhain. Forbehold for ændring af 
dagsprogrammet ved dårligt vejr. (km. 115)

Dag 5: E er morgenmadsbuffetén starter hjemturen mod Danmark.

Ydelser:
Denne „Bliv glad  - rejse“ er med ovenstående "all-inclusive" program, kurskat og dansk-
talende rejseleder.  

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.

Rejse D - 2017/2018:

Bliv glad i naturskønne omgivelser 
5-dages "all-inclusive"  rejse l Thüringen 

inklusiv frivillige le ere vandre- og cykelture i Tysklands smukkeste natur
samt ekstra skånekost på både morgen- og a enbuffet´en.

Deltagere der ikke ønsker vandre- eller cykelturen lbydes et andet program. 
Se nedenfor. 

Grupperne bor i Erfurts Altstadt på Hotel Radisson BLU hvor der hver morgen og a en 
serveres en flot buffet lsat kaloriefa g skånekost for de gæster der ønsker det. Hotellet 
ligger ved Erfurts gamle bydel og den smukke Krämerbrücke. Frokosten indtages på 
dagsudflugterne. Til både frokost og a ensmad indgår 1 stk. valgfri drikkevare. Her l 2 x 
e ermiddagskaffe. 


