
Harzgebergte  
O p minder dan 6 uur rijden van Nederland ligt het betoverende Harzgebergte. Het  

strekt zich uit over de deelstaten Thüringen, Niedersachsen en Sachsen-Anhalt. 
Het gebied is interessant vanwege de grote geofysische verschillen die zich op relatief korte afstand van 
elkaar bevinden. De Harz is een ideaal gebied waar men natuurstudie (m.n. geologie), outdoor adventure, 

geschiedenis en cultuur kunt kan combineren.  
De schrijver Goethe heeft zelfs een kort proza geweid aan dit gebied: Die Harzreise, waarin hij zijn bewondering voor 
het schitterende landschap uitspreekt. Hieronder hebben we een excursievoorstel uitgewerkt. 

1e dag: heenreis, outdoor actief 
06:00 Vertrek met bus vanuit Nederland.  

Heenreis met enkele stops onderweg.  
‘s Middags: outdoorprogramma in Sankt Andreasberg: survivalparcours 
“Hochseilgarten”, Grube Samson Mining Museum (o.a. afdalen in voormalige 
mijnschacht), rodelen op de zomerrodelbaan in Sankt Andreasberg. 

18:00 Aankomst, inchecken in het hostel. 
19:00 Warme maaltijd.  

‘s Avonds vrij in te vullen.  

2e en 3e dag: keuzeprogramma 
08:00 Ontbijt plus lunchpakket. 
09:00 Keuze uit diverse dagprogramma‘s, bijvoorbeeld: 

• thema historie: bezoek voormalig KZ Nord-
hausen in combinatie met bijvoorbeeld trekking of 
kanoën en mountainbiken in het Werradal of be-
klimming van de Brocken (1142m). Een deel van 
de wandeling gaat langs het voormalige ‘IJzeren 
Gordijn’, wat eens de grens was tussen oost en 
west (eventueel een bezoek aan Roßtrappe of 
Hexentanzplatz, kan met stoomtrein, gondelbaan 
of stoeltjeslift) 
• thema geologie en landschap: educatief 
karst-geologie leerpad, mijnbouwmuseum met 
bezoek mijnschachten, druipsteengrotten, water-
krachtcentrale en stuwmeer/stuwdam. 
• Unesco-monumenten: dagexcursie naar 
Weimar (o.a. Goethehaus, voormalig 
KZ Buchenwald), naar Wernigerode, 
Dessau (Bauhaus), Wittenberg 
(Lutherstadt) of Quedlinburg.  

19:00 Gezamenlijk warm eten in hostel.  
's Avonds vrij in te vullen.  

4e dag: Ruhrgebiet en terugreis  
08:00 Ontbijt en lunchpakket. Uitchecken. 
 ’s Ochtends: vertrek. 
 ’s Middags: bezoek Ruhrgebied (o.a. CentrO, MoviePark, rondlei-

ding voetbalstadion).  
19:00 Gezamenlijk warm eten onderweg.  

's Avonds aankomst in Nederland.  
 

Ook te combineren met Berlijn, Keulen 
Münster of Dresden! 

Een programma suggestie: Harzgebergte en Ruhrgebied (4 dagen / 3 nachten) 

Berlijn 

Keulen 

Munster 

Weimar 

Dresden 
Harzgebergte 



Enkele voorbeeld accommodaties 

Burg Lohra> groeps-
huis > gedeelde facili-

teiten > prachtige ligging 
in natuur > 90 bedden > 
web: http://
de.wikipedia.org/wiki/
Burg_Lohra  

JH Gorenzen > jeugdher-
berg > enkele kamers 

met prive faciliteiten > uitste-
kende ligging  midden in de 
natuur > 90 bedden > web: 
www.jugendherberge-
gorenzen.de  

4 dagen / 3 nachten 5 dagen / 3 nachten 

logies met ontbijt vol pension logies met ontbijt vol pension 

touringcar € 135,50 € 173,00 € 152,50 € 190,00 

trein (vanaf!) € 137,50 € 175,00 € 137,50 € 175,00 

In basisprijs: accommodatie, reisbegeleiding daar waar noodzakelijk, alle kosten bustransfer. En 
enkele excursies. Let op: deze prijzen gelden bij volle busbezetting.  
Prijzen zijn exclusief verzekering! Treinprijzen zijn erg afhankelijk van opbouw van het program-
ma. 

prijzen p.p. 

actief & adventure: 
GPS tocht (vanaf € 0,00 p.p. vraag naar de mogelijkheden), kanoën (€ 14,00 p.p.), 
mountainbiken (€ 12,50 p.p.), trektocht met gids (€ 3,00 p.p.), boogschieten (€ 6,00 
p.p.), adventure parcours (€ 15,50 p.p.), zwemmen in thermaal bad (€ 2,50 p.p.), klim-
men op natuurrotsen, vlotten bouwen, wintersport 

natuur, cultureel & educatief: 
voormalige Nazi-gevangenis Mittelbau Dora (€ 26,50 per gids), bezoek voetbalstadion 
(€ 2,50 p.p), bierbrouwerij (€ 4,00 p.p.), kasteelbezoek (€ 2,00 p.p.), bedrijfs- of school-
bezoek (o.a. VW-fabriek, landbouw-, mijnbouw- of milieuproject), Karstwanderweg, 
grotten, roofvogelshow, Wartburg (Unesco), de kathedraal (Unesco) van Hildesheim, 
voormalige IJzeren Gordijn (museum en/of wandeling) 

combinaties: 
Berlijn, Dresden, Keulen, Ruhrgebied.  
 
Als een combinatie gemaakt wordt adviseren wij (vanuit kostenoogpunt) om een nacht-
reis terug in te plannen). Ter plekke dient de touringcar dan minimaal 9 uur stil te staan 
voor aanvang van de terugreis. 

Basisprijzen (prijzen per persoon in normaal seizoen)  

Prijzen van aanvullende excursies (selectie) 

Meer informatie over specifiek voor uw 
groep geschikte accommodatie geven wij 

u graag. Wij nodigen u van harte uit!  

“MAATWERK GROEPSREIZEN NAAR CENTRAAL EUROPA, VAN LOW BUDGET TOT EXCLUSIEF” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oostwaarts organiseert sinds 
1989 maatwerk groepsreizen 
naar diverse gebieden en 
steden in o.a. Duitsland.  
 
U bent van harte welkom bij 
ons op kantoor of we komen 
langs bij u op school.  
 
We maken graag een vrijblij-
vende offerte speciaal op 
maat voor uw groep!  
 
 
 
 
 
 
Oostwaarts reisorganisatie  
Graafseweg 274 
6532 ZV Nijmegen 
the Netherlands 
 
tel. : 024 37 39 350 
fax : 024 37 39 351 
 
e-mail : info@oostwaarts.nl 
web : www.oostwaarts.nl  
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JGH Osterode > jeugdherberg 
> gedeelde faciliteiten > extra 

zaaltjes voor disco of projecten > 
ligging in stadje > 125 bedden > 
web: www.jugendgaestehaus-
osterode.de  
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