HDCS Harzen Tur d. 17.–18.–19. juli 2020
Mødetid med fuld tank ved klubhuset fredag d. 17 juli kl. 08.00. Afgang kl. 09.00
Vi kører fortrinsvis på landevej til hotellet og spiser varm buffet efter vi er tjekket ind.
Se evt: www.hessenkopf-goslar.de for mere info.

Lørdag d. 18 juli.
Kl. 08.00

Morgenmad på hotellet.

Kl. 09.00

Afgang til middelalderborgen Burg Falkenstein. Opført i starten af 1100 tallet. De har falke
show kl. 11, 14 & 16 og er beliggende på adressen: Burg Falkenstein 1, 06543 Falkenstein/
Harz. Se evt mere på: www.burg-falkenstein.de
Herefter kører vi til Hölen Erlebnis Zentrum – Iberger Tröpfsteinhöle, der skulle være det
mest spektakulære sted med guidede ture og et museum der kan føre menneskets
udvikling 3000 år tilbage i tiden. Adressen er: Iberger Tröpfsteinhöle 1, 37539 Bad Grund.
Se mere på: www.hoelen-erlebnis-zentrum.de
Er der tid til overs, er der frit slag til en selvstændig køretur i de smukke omgivelser

Kl. 19.30

Aftensmad på Steinberg Alm Zum Rösner, Nonnenberg 11, 38644 Goslar. Ca. 1,2 km. eller
15 min. gåtur fra hotellet (ikke inkl. I hotelprisen) Se stedet på www.steinbergalm.de

Søndag d. 19 juli.
Kl. 08.00

Morgenmad på hotellet.

Kl. 09.00

Hjemtur med nødvendige stop.

Kl. 17.00

Forventet hjemkomst til den danske grænse.

Til almindelig information:
Der er reserveret 10 tønde-hytter med plads til 1 eller 2 personer og to dobbeltværelser, som vil blive
fordelt efter ”først til mølle princippet”. OBS. sidste tilmelding er d. 12 marts.
Forudbetaling for 2 x overnatning med morgenmad, sengelinned og håndklæder samt varm buffet fredag
aften, ekskl. Drikkevarer, er nødvendig og betales ved tilmelding på mobilepay no: 29100060 mærket
HARZEN. Den endelige reservation, hos hotellet af værelser og tønde-hytter, bliver foretaget d. 14.03.
Priserne for hotel/ tønde-hytter incl. turistskat:
Dobbeltværelse 2 personer 2 nætter: 1.450,- Kr.
Tønde 2 personer 2 nætter:
Tønde 1 person 2 nætter:

1.050,- Kr.
580,- Kr.

HUSK!!
Pas, evt. kopi af forsikring og registreringsattest. Måske er det praktisk med nummeret til vejhjælp, hvis
uheldet er ude. Euro, forplejning, benzin, entre og drikkevarer undervejs og selvfølgelig godt humør.

Praktisk information omkring kørsel:
Turen er tilrettelagt så alle kan være med, både nye som erfarne motorcyklister og vi passer på hinanden
under vejs. Hastigheden på motorvej vil være mellem 110 – 120 km/t. På landeveje og i byerne efter
reglerne.
Der holdes pause for tankning og spise/ drikke ca. for hver 100 km eller hver time.
Vi kører i forskudt formation med passende bremseafstand -og man skal holde sin plads! Roadmaster
forrest midtfor og Sweeper bagerst midtfor. I evt. ”hårnålesving” eller på smalle veje kører vi enkeltvis. I
byer kører vi tættere på hinanden og venter et passende sted, hvis der er nogle som ikke kommer med
over ved en lysregulering.
Der er tilrettelagt to oplevelsesbesøg på turen, hvor der skal betales en entre, som ikke er inkluderet i
prisen. Det er selvfølgelig op til de enkelte, om de vil vente udenfor.
På hotellet er der en plads, hvor man kan hygge sig om aftenen med medbragte varer. Der er desuden
mulighed for, at nogle af vores motorcykler kan stå under et halvtag om natten. Alternativt kan man
stille sin cykel på parkeringspladsen eller på lejrpladsen ved tønderne, hvor de står sikkert, om end på
græs. (Tag en brik med til støttefod).
Skynd jer at melde til, der er kun 2 dobbeltværelser og 10 tønder med plads til enten 1 eller 2.
Hilsen HDCS
Jørgen Egebæk.

