
 

HARZEN 2019 
(15. – 18. juni) 

Så tæller vi allerede ned igen til næste års tur til Harzen.  

Harzen byder på heftige stigninger, lange mere bløde opkørsler, skønne brede nedkørsler, smukke 

udsigter, maleriske byer – og forhåbentligt dejligt sommervejr. Mange af os har været der mange gange og 

strøer om os med navne som ”Gedestien”, ”Rekordbakken” og ”Steiler Wand”. Andre har aldrig været med 

før og har masser af nye oplevelser og indtryk til gode. 

Uanset niveau, cykelerfaring, køn og alder vil der være et hold, der passer. Vi regner igen med at køre ud i 

flere hold med forskellige hastigheder og distancer. Søren Lerche tager sig af ruterne, så den del er i 

erfarne hænder 😊 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Indkvartering: Hotel Achtermann, Braunlage 

Transport: Vi kører i egne biler. Snak med hinanden om at køre sammen, og vær 
åbne over for at tage nogen med i bilen. Cykler skal med i egne biler.  

Forplejning: Helpension. Frokosten er madpakker, som vi selv smører i forbindelse 
med morgenmaden. Når vi kommer retur fra dagens cykeltur, er der kaffe 
og brød. Drikkevarer er for egen regning. 
 

Pris: 1.500 kr. pr person for indkvartering i dobbeltværelse.  
Betales ved tilmelding.  
 

Cykelopbevaring: Aflåst garage i kælderen. 

Tilmelding: Bindende tilmelding via hjemmesiden senest 31. januar 2018.  

Begrænset deltagerantal 50 personer. 
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Når vi nærmer os, vil I blive bedt om oplysning om jeres eventuelle 
mulighed for at køre, og hvor mange personer og cykler, der kan være i 
bilen incl. fører.  

  

Vi skal ankomme til Braunlage lørdag mellem kl. 12 og 13, så vi er klar til den første cykeltur kl. 14. Turen 

denne første dag bliver ikke så lang – ca. 50 km. Vi møder op til fællesstart, hvor vi deler os op i hold. Der 

vil formentlig være en del værelser, der ikke er klar til os, når vi ankommer, men der vil være mulighed for 

at klæde om og få opbevaret bagagen.  

Søndag, mandag og tirsdag vil der være afgang kl. 9:00, og turene vil være på 90 - 130 km. De kommer til 

at følge varierede ruter rundt i hele Harzen. 

Mandag aften forventer vi at holde grill-aften som afslutning på årets Harzen-tur med fællesspisning og 

hygge, inden vi vender næsen hjemad tirsdag eftermiddag efter den sidste cykeltur. 

Vi gentager successen med en ”tilkalde-/følgebil” – dvs. en rejsedeltager, som ikke cykler, men som er til 

rådighed ved tilkald, f.eks. i forbindelse med alvorlig defekt – og som mødes med os på ruten søndag og 

mandag med vores frokostpakker. 

Vi ser frem til nogle dejlige cykeldage i det smukke Harzen. 

De bedste cykelhilsner 

Bodil Ulsøe-Hansen 
bodul@sd.dk  
20160285 
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