
 

 
 

    Za zdravím a za poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Malebné pohoří Harz 
Poznávací zájezd s vycházkami do pohoří na rozhraní bývalé NDR a SRN. Národní 
park Harz je romantické lesnaté pohoří se skálami, roklemi i krasovými jevy s celou 
řadou pěkných vyhlídek, prohlídka přírodních a historických zajímavostí. Goslar je 

perlou evropské románské architektury, jedno z nejkrásnějších míst v Německu.      

TERMÍN:   16. – 19. září 2021 

ODJEZD:  Karlovy Vary – Tržnice 6:00       Ostrov – Mírové nám. 6:20   

UBYTOVÁNÍ:  Hotel Quedlinburg***,dvoulůžkové pokoje 

PRŮVODCE: Ing. Milan Křenek – CK KIWI 

TECHN. VED.: RNDr. František Wohlmuth  

    +420 603 209 270   fjw@volny.cz 

POJIŠTĚNÍ:    Individuální 

DOPRAVA:    Bus Daniel Sládek, s.r.o. K. Vary  

STRAVOVÁNÍ: 3 x snídaně 

CENA: 6.600 Kč. Platí pro členy TJ Slovan K. 

Vary. Ostatní + 250 Kč. V ceně doprava, 

3 x nocleh, 3 x snídaně, průvodce. 

PLATBA: Na účet 16738341/0100 v.s. 4210916 

 Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení. Platba do 30. 6. 2021. 
   

1. den – čtvrtek 16. září 2021  

2. RÜBELAND - QUEDLINBURG  - BLANKENBURG -  TEUFELSMAUER 

Odjezd v ranních hodinách, přesun do 

německého Harzu. RÜBELAND – krasová 

oblast s krápníkovou jeskyní Baumanshöhe. 

QUEDLINBURG – ve středověku jedna z 

nejdůležitějších královských a císařských 

falcí. Město je také jednou z 

nejvýznamnějších památek v Německu. Ve 

starém i novém městě je mnoho hrázděných 

domů. Je zde i dům, který je nejstarší 

hrázděnou budovou v Německu. Mohutný 

románský kostel sv. Ignáce. Město je 

zapsáno na Seznamu kulturních památek 

UNESCO. BLANKENBURG – půvabné horské město, zámecká zahrada. Vycházka kolem 

TEUFELSMAUER (Čertova stěna): do TIMMENRODE – 5 km. 
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2. den – pátek 17. září 2021                                                                                 

FALKENSTEIN CASTLE – GERNRODE – HEXENTANZPLAT - THALE 

FALKENSTEIN CASTLE– vycházka 2 km 

na mohutný hrad s úchvatným 

panoramatickým výhledem na pohoří 

Harz.  GERNRODE – útulné hrázděné 

městečko. Největší chloubou města je 

předrománský kostel sv. Cyriaka, původně z 

10. století s hrobem neblaze proslulého 

markraběte Gera. HEXENTANZPLATZ – 

výšina, odkud prý odlétají čarodějnice na 

sabat. THALE – hezké městečko, odtud 

vycházka skalnatým údolím řeky Bode do 

Königsruhe a zpět po druhém břehu – 5 km. 

 

3. den – sobota 18. září 2021                                                                                          

BROCKEN – WURMBERG - WERNIGERODE 

BROCKEN 1142 mn. m. – výlet úzko-

kolejkou na nejvyšší bod Harzu, 

romantické skalní útvary. Vrchol je také 

domovem čarodějnic. Odtud pěší sestup 

kouzelnou krajinou do městečka 

SCHIERKE (8 km) a dále údolím 

s příkrými stěnami do obce ELEND – 

celkem pěšky 11 km. BRAUNKAGE – 

lanovkou na WURMBERG 971 m, 

rozhledna s kruhovým výhle-

dem.  WERNIGERODE – romantické 

město s křivolakými uličkami se 

souborem malebných hrázděných domů 

a pohádkovým věžatým zámkem. Začátek parní úzkokolejky. 

 

4. den – neděle 19. září 2021                                                                                      

GOSLAR - RAMMELSBERG 
GOSLAR – císařské město s falcí a 

kouzelným historickým jádrem s celou řadou 

hrázděných domů. Jedinečnou památkou 

stavitelského umění je císařská falc. Město je 

spolu s místními doly zapsáno na Seznamu 

kulturního bohatství UNESCO. Má titul 

"Velké samostatné město". Historie Goslaru 

je úzce svázána s těžbou stříbrné rudv v 

nedalekém RAMMELSBERGU - exkurze 

do dolů. BAD HARZBURG jsou uznávané 

lázně se slanou vodou – klimatické lázeňské 

středisko. V odpoledních hodinách odjezd. 


