Indehaver: Gabriele Neumann & Dr. Thomas Havermann
Sieben Linden 25, D 38640 Goslar
Telefon: +49 (0) 53 21 / 689 66 00
Telefax: +49 (0) 53 21 / 689 66 01
E-Mail: info@wandern-im-harz.de
Internet: www.wandern-im-harz.de

Vandre i Harzen
Harzens ry som glimrende vandreregion går langt udover Harzens grænser. Ikke mange
andre regioner tilbyder en sådan mangfoldighed af vandremuligheder. Udbuddet er såvel
landskabeligt som kulturelt så bredt, at der er noget for enhver smag.
Men hidtil har vandringsmænd selv måttet
planlægge og organisere deres ture. I det
store og hele er det nu slut takket være
turismeeksperten Dr. Thomas
Havermann! Dr. Havermann har
organiseret tur-vandringerne i Harzen.
Han har ført velkendte ture for
vandringsmænd up to date og skabt nye
spændende ture. Nu står fans af vandring
foran problemet med at vælge: Rundture
eller vandringsruter, individuelle eller
guidede ture, familievandring,
gruppevandring, kvindevandring,
vandring med hund, hverdags-,
weekends – eller ferievandring, rustikal
eller eksklusiv vandring, vandring med eller uden oppakning, og dertil valg af region. Med i
pakken af muligheder er alle Harzens regioner. Der findes ture på tværs af Harzen, nemme,
mellemsvære, og svære ture, ture gennem velbesøgte turismeregioner eller gennem
nationalparken og gennem naturbeskyttelsesområder.
Også for firmaer og pensionister findes der
specielle tilbud. Du kan vælge mellem
ruter, der har fokus på kultur og historie
eller på landskabet og naturperler. Men en
ting har alle ruter fælles: alle landskaber er
usædvanlige, alle ruter er veludbyggede
og skildret og alle gæstgivere venlige og
hjælpsomme. Til hver rute hører en folder
med udførlige informationer, der sikrer, at
du ikke kommer væk fra ruten, og skulle
det ske, har vi SOS-vandringshjælpen.
Hvis du ønsker det, bliver du afhentet og
bragt til døren.

Dr. Tomas Havermann „vandrepakker” er
omfattende og gennemorganiserede. Du
finder hele udbuddet inklusive ruter og
vejbeskrivelser samt informationer
angående hoteller og pensioner her:
http://www.wandern-im-harz.de
Vi opfylder gerne dine ønsker. I sæsonen
– fra april til november – har vi åbent
dagligt til 20.00. Altså, kig forbi og book
med det samme! Vi vil gøre vores bedste
for at leve op til vores motto :“ Wandern
im Harz – der Sonne entgegen“

Harzen er kendt som et glimrende sted at vandre. Men hidtil har vandringsmænd selv måttet
planlægge og organisere deres ture. Udbydere af organiserede vandreture fandtes kun
sporadisk eller kun i visse dele af Harzen. Det er anderledes nu.
Turismeeksperten Dr. Thomas
Havermann har et firma i Goslar. Pt
udbyder han 40 vandreruter med ture fra
1 til 14 dage, fordelt over hele Harzen.
Firmaet er der for sine kunder ugens 7
dage, også på helligdage. Et eksempel
på en tur er turen „Grenzweg zwischen
Ilsenburg und Walkenried“, som blev
skabt af Peters som en „dannelsestur“ i
den tysk-tyske historie.
Eller hvad med en vandretur med
dertilhørende top-wellnestilbud?. Eller
”die Harzquerung auf dem Hexenstieg“?

Alle 40 vandreruter er nu også klar som turguide på print. Du finder dem på
http://www.wandern-im-harz.de

Link til Google-Map: http://maps.google.de/
God fornøjelse!

