
Ikl. i prisen 

.   Kørsel i moderne turistbus, rutineret chauffør 

.   Rejseleder på rejsemålet. 

.   4 x Overnatninger på Hotel Bergfried 

.   3 x Aftensmad på hotellet.  m. 1 stk. valgfri drikkevare. 

.   1 x Aftensmad i byen m. 1 stk. valgfri drikkevare. 

.   4 x Morgenmad på hotellet. 

.   3 x Frokost m. 1 stk. valgfri drikkevare. 

.   1 x Aften Buffet m. drikkevarer (på færge hjemtur) 

.   1 x Morgen Buffet (på færgen udrejse) 

.   1 x Indkøb v. Border Shop (hjemtur). 

.   1 x Dagsudflugt til Obstfelderschmiede m.m. inkl. entre. 

.   1 x Dagsudflugt til Hohenwarte dæmningen m.m. inkl. entre. 

.   1 x Dagsudflugt til Bryggeriet Watzdorfer m.m. inkl. entre. 

.   1 x Aften med musik. 

.   .   Udrejse via Gedser kl. 09.00 Hjemrejse fra Rostock kl. 17.45. 

.   Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 
  

Ikke inkl. i prisen. 

.   Drikkevarer og frokoster som ikke er nævnt i ovenstående. 

.   Og entreer som ikke er nævnt i ovenstående. 
    Der kan købes kaffe, øl, vand og bitter m/m i bussen. 
 

    Husk rejseforsikring og EU-sygesikringskort 

 
Pris pr. person i dobbeltværelse             3.995.- kr. 
.   Tillæg for enkeltværelse                        350.- kr. 
.   Tillæg for afbestillingsforsikring  6 % af rejsens pris. 
 

Information & tilmelding til. 

      Grethe Hansen tlf. 40 33 52 92 

     Mail: aphansen@webspeed.dk 
 

Ved tilmelding betales kr. 1000,- pr. person 

Restbeløb betales senest den 1. april 2016 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank  

Konto nr. 53962605893 
 

”Saalfelder”  Thüringen  
 Arrangør:  FOA Roskilde Seniorklub  

 

5 dage. 3.995.– kr. 
Fra den 5. juni til den 9. juni 2016 

        Denne tur er tilrettelagt i samarbejde med  
 

Registret i Rejsegarantifonden nr. 969                                         

Saalfelder er en by i den tyske delstat Thüringen. Byen har omkring 
45.000 indbyggere og ligger omkring 55 kilometer vest for Erfurt. 

Det tager kun en dags busrejse at komme til den lille by Saalfeld der ligger 
midt i Thüringer Wald og som skal være udgangspunktet for vore oplevelser 
rundt i Thüringen.  
På denne busrejse med Spar Rejser kommer vi til Thüringen i Midttyskland, 
der med sine små landsbyer liggende spredt mellem de bløde bjerges grøn-
klædte skråninger også kaldes Tysklands kulturelle vugge. For det var her, at 
personligheder som Luther, Goethe, Schiller, Bach m.fl. satte deres spor for 
Europas nyere historie og kulturelle udvikling. 

Saalfeld er med sine mere end 1.100-årige historie en af de ældste byer 
i Thüringen. At den attraktive Saale by har meget at byde på, allerede 
røber hendes kælenavn "Stony Chronicle Thüringen". 



1. dag: Afrejse fra Kvickly Hyrdehøjs parkeringsplads kl. 06.30 herfra kører vi 

mod Gedser hvor vi skal med færgen kl. 09.00 Her venter det store tá selv mor-

genbord, ankomst Rostock kl. 11.00  herfra via Berlin til Thuringen og vort ho-

tel hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen. 

2. dag: Efter morgenmaden 
kører vi til de verdensberømte 
”Saalfelder Feengrot-
ten” (Fégrotterne). Et betagen-
de besøg uden stejle trapper. 
Herefter kører videre gennem 
den smukke ”Schwarzatal” og 
i Obstfelderschmiede stiger vi 
op i verdens stejleste kabel-
trukket bjergbane. Hvor vi kø-
rer op til toppen af bjerget og 
efterfølgende serveres frokost 
inkl. 1 stk. valgfri drikkevare i en nærliggende restaurant. Efter frokost besøges 
en glasfabrik og her serveres samtidig eftermiddagskaffe med kage. Ca. kl. 
16.30 er vi tilbage på hotellet til lidt afslapning. Aftensmad inkl. 1 stk. valgfri 
drikkevare fra kl. 18.  
 
 
3. dag:  Efter morgenmaden 
kører vi til et af de smukkeste 
udsigtssteder i Thüringen ved 
dæmningen Hohenwarte ved 
floden Saale. Herefter fortsæt-
ter vi til det historiske skifer-
bjergværk ved byen Lehesten. 
Gæsterne ser hvorledes skifer-
produktionen er foregået og vi 
får selv lov til at prøve at kløve skifer. Frokosten inkl. 1 stk. drikkevare serveres 
fra en ”Gulaschkanon”. Eftermiddagskaffe med kage serveres på den meget 
smukke sejltur på Hohenwarte Stausee. Ca. Kl. 16.00 er vi tilbage på hotellet til 
lidt afslapning. Aftensmaden inkl. 1 stk. valgfri drikkevare serveres i en histo-
risk restaurant i byen. Efter aftensmaden tager guiden os  med på en byvandring. 

Vi anbefaler dem at tegne  afbestillings forsikring, som dækker i tilfæl-
de af akut sygdom hos rejsedeltageren før afrejse eller rejseforsikring 
som dækker ved sygdom og hjemtransport  fra udland. Rejseforsikrin-
ger. Kan tegnes  hos Spar Rejser ved bestilling   af deres rejse. 

4. dag: Efter morgenmaden, starter vi 
kl. 09 og første besøg er på bryggeriet 
”Watzdorfer”, hvor gæsterne får en 
rundvisning med smagsprøver. Bryg-
geriets øl kan købes på stedet. Efter 
besøget  fortsætter nogle få km. til 
Thüringens største barokslot ”Schloss 
Heidecksburg”, hvor vi får en rund-
visning. Frokost inkl. 1 stk. drikkeva-
re samt kaffe serveres i udsigtsrestau-
ranten ”Schlutius” i Saalfeld. Herefter 
har vi tid til Stadtbummel i  Saalfeld. Den sidste aften arrangerer hotellet stor 
Thüringer grillbuffet inkl. 1 stk. drikkevare som serveres udendørs ved lejrbå-
let. Der vil være dansemusik den sidste 
aften. 
 
5. dag: Efter morgenmaden begynder vi 
hjemturen igennem det tyske landskab op 
mod Danmark. Vi passer Berlin og videre 
mod Rostock hvor vi gør stop ved Border 
Shoppen for at handle, herefter med fær-
gen kl. 17.45 hvor det store ta selv bord m. 
drikkevare ad libitum venter os, hjem-

Hotel & Restaurant Bergfried. Ligger i Saalfeld-Saale (Thüringen skove) og er prak-
tisk tæt på Saale-Galerie og Stadtmuseum Saalfeld. Dette hotel ligger ikke langt fra 
Saalfeld Fairy Grottoes og Johanneskirche. 
Overnat i et af de 30 værelser, der indeholder fladskærms-tv. Med gratis Wi-Fi kan du 
altid komme på nettet, og der tilbydes satellitprogrammer som underholdning. Badevæ-
relserne har bruser og hårtørrer. Faciliteter inkluderer telefon og skrivebord, og du kan 
desuden anmode om strygejern/strygebræt. Nyd godt af de rekreative tilbud, såsom Spa 
og lignende faciliteter udlejningscykler. Personale er kun til rådighed i receptionen i et 

begrænset antal timer. 


