Harzen – en vandreoplevelse af de gode!

Vi tilbyder en fire dages vandretur på ca. 98 km fra den ene ende af Harzen til den anden. Finder man, at dagsmarcherne er for lange, kan vandringen nemt forkortes eller
forlænges til 7 dage. Den anbefalede rute er at starte i Osterode for, via Brocken (Bloksbjerg), at gå til Thale og slutte af i Quedlinburg, som er på Unescos Verdenskulturarvs
liste. Der er tale om en vandring, der går gennem et smukt og afvekslende landskab.
Undervejs sover man i hyggelige små byer på lokale hoteller, der er gode steder at spise
for slet ikke at tale om, hvor lifligt en velbrygget tysk øl kan vederkvæge ganen. Det
anbefales, at man kører til Harzen i egen bil. Bilen sættes i Osterode, hvor man overnatter første nat.
Forklaring måltider: M= morgenmad/F = frokost/A = aftensmad

Dag 1
Osterode
På egen hånd til Osterode. Der kan checkes ind på hotellet efter kl. 14.00
Indkvartering på 3* stjernet hotel i Osterode
Måltider: M/F (Frokostmadpakke den følgende dag)
Dag 2
Osterode til Altenau
Dagsvandring: ca. 24 km. – ad den gamle handelsrute gennem Oberharz Water Regale.
Bagagen skal hver dag være afleveret i receptionen senest kl. 09.30.
Den smukke middelalderlige by Osterode er starten på de næste dages vandring. Man
begynder vandreturen på parkeringspladsen "Bleichstelle" (Hvor man også kan parkere
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sin bil indtil turen slutter). Herfra følger man "Hundsche
Weg". Kanalen var engang forsyningskanal til minerne i
øverste Harz. Typisk for denne region er de over 550 km kanaler og over 110 søer, der leverede mængderne af vand som
var nødvendig for minedriften i Øvre Hartzen.
Dagen byder på blandet skov, smukke søer og landbrugsland. Det er en afvekslende og smuk dag.
Lige før Dammhaus krydser man over en gammel dæmning,
eller aquadukt, der blev anlagt i 1734 for at forsyne
Clausthals miner med vandkraft. For enden af dæmningen ligger værtshuset "Sperberhaier Dammhaus" - et dejligt sted at tage en lille pause.
Når man har krydset vejen B 242 vandrer man over Sperberhaier Damm, en af de mest
fremtrædende monumenter i ”Oberharzer Wasserregal" (bygget omkring 1730). Omkring fem kilometer længere fremme når man frem til Altenau. Ignorer de første stier/veje ned til landsbyen og forlad ikke ’Harzer-Hexen-Stieg’ før I er nået frem til
Kunstberg.
Overnatning på 3* stjernet hotel i Kunstberg
Måltider: M/F (Frokostmadpakke den følgende dag)
Dag 3
Altenau - Brocken - Schierke
Dagsvandring: omkring 25 km - gennem Harz National Park
Tilbage på Harzer-Hexen-Stieg følger man den stejle "Magdeburger Weg", en af de
smukkeste vandreruter i Harzen. Herefter når man frem til Torfhaus, hvor - hvis vejr
forholdene er gode - får en smuk udsigt udover Brocken.
‘Hexen-Stieg’ følger nu Goetheweg og man krydser herefter den tidligere grænse mellem Øst- og Vesttyskland. I dag vandrer man gennem den smukke hede i Harznationalparken og langs sporene af den berømte Brockenbahn til Brocken - det højeste
bjerg i det nordlige Tyskland - med storslået udsigt fra toppen.
På vejen fra Brocken passeres Ahrensklint, en klippe som er værd at kigge nærmere på.
Herefter tager man ’Pfarrstieg’ ned til Schierke.
Overnatning på 3* stjernet hotel i Schierke
Måltider: M/F (Frokostmadpakke den følgende dag)
Dag 4
Schierke til Rübeland
Dagsvandring: Omkring 22 km – fra den nyere minedrift region til hulerne i Rübeland.
Gå op til banegården hvor I kan vælge enten at vandre på ’Harzer-Hexen-Stieg’ igen,
eller I kan vælge at gå ned til Elend og følge "Harzer-Hexen-Stieg B" til Königshütte.
Her kommer man forbi et vandfald hvor der er en rasteplads. Bag Königshütte deler
Harzer-Hexen-Stieg sig i en nord- og en sydlig rute. Vær sikker på at tage den nordlige

rute til Rübeland. Man vandrer langs den sydlige side af reservoiret Überleitungssperre
og derefter går man op i skoven og op over minen Suseburg, som stadigvæk er aktiv.
Hotellet i Rübeland ligger lige ved siden af Baumannshöhe, en af de to berømte kalkstenshuler i Rübeland. Hvis tiden tillader det, anbefaler vi et besøg til en af hulerne.
Overnatning på 3* stjernet hotel i Bodetal
Måltider: M/F (Frokostmadpakke den følgende dag)
Dag 5
Rübeland - Thale – Quedlinburg
Vandring: Omkring 27 km - gennem
den gamle minedrift region til Bode
kløften.
Den smukkeste dag man kan forestille
sig, med en fantastisk afslutning når
man krydser fra Treseburg ned gennem
dalen til Thale. Dagen byder endvidere
på en opdæmmet sø, hvorpå der er en
flydende restaurant, som byder på en
glimrende mulighed for at drikke en
kop kaffe.
Ved ankomsten til Thale skal I tage bus eller tog til Quedlinburg, hvor I har jeres sidste
overnatning. Det er en smuk by og på Unesco’s verdensarvsliste. Turen med bus tager
ca. 45 min. og med tog og ca. 15. min med tog. I jeres rejsemappe er der en rejseplan.
Det koster ca. €2.5 per person for turen. Denne tur er ikke inkluderet i selve turen
Overnatning på 3* stjernet hotel i Quedlinburg
Måltider: M
Forslag: Hvis dagens etape ser ud til at være for lang, så blot tag bussen fra Rübeland til
Wendefurth. Værten på hotellet i Rübeland vil forklare jer hvor og hvornår man kan
tage bussen.
Dag 6
Quedlinburg
På hotellet får I besked på hvornår I bliver afhentet til jeres transfer tilbage til Osterode
hvor bilen afhentes. Transfer fra og til Hannover kan arrangeres, hvis man tager toget
til Tyskland.

