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*** CK DJURS til Harzen ***  
31. maj – 4. juni 2023 

      Ud over ”HARZEN-traditionel” nu også som noget NYT:     ”HARZEN-Light”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Uddrag fra Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ankomst i Altenau: Onsdag, d. 31. maj 2023 senest kl. 12.30. Klar til INFO kl. 13.30 og 1. tur kl. 14.00. 

Samlingssted:  Nordligste P-plads på ”Auf dem Glockenberg”.   
 

Afgang fra Altenau: Søndag, d. 4. juni 2023 efter morgenmad og rengøring. HUSK!! At aflevere nøgler. 
 

Indkvartering: I lejligheder á 4 personer (Auf dem Glockenberg). Aflåst cykelstald i kælderen. 

Ferielejligheder á 2 personer (Tæt på Glockenberg). Aflåst cykelstald. 

Forplejning: 

❖ Den første aften (d. 31/5 kl. 20:00) er der fælles-spisning for ALLE på en restaurant i Altenau by  

          (mad er inkl. i prisen; drikkevarer egen regning). 

❖ Hver lejlighed aftaler selv øvrig forplejning.  

  

Tæt ved lejlighederne er der bager/brødudsalg. Brød, mælk, smør, ost, æg, marmelade, pålæg, øl, vand m.v.  

I Altenau by findes supermarked, slagter, bager m.v.  

Ellers er der i Altenau by en del restauranter, hvor man kan spise til rimelige priser.  

Hvorfor Harzen-Light ? 

Gennem alle årene, hvor Harzen-turene er blevet 

gennemført, har konceptet været det samme år for år. 

Nye tider og nye medlemmer i cykelklubberne gør, at 

vi må kigge på flere muligheder og udfordringer i 

arrangementet. 

Fornyelsen denne gang går på indførelse af kortere 

ture og færre højde-meter som supplement til den 

traditionelle del. 

(Se TURENE side 2) 

Det vil være muligt pr. dag at ’hoppe’ fra Light til 

traditionelt og omvendt. 

For Light-deltagere giver det lidt ekstra tid, der kan 

bruges til turisme eller wellness (se side 2). 

So kommen Sie zu uns: 

 
 

 

 
Landkreis Harz 

Våben Beliggenhed 

  

Administration 

Land Tyskland 

Delstat Sachsen-Anhalt 

Admin. by Halberstadt 

Lokal inddeling 77 

Statistiske data 

Areal 2.104 km² 

Indbyggere 244.248  (31/12/2006) 

 - Tæthed 116 Indb./km² 

Andre informationer 

Tidszone 
CET/CEST 

(UTC+1/UTC+2) 

Nummerplade HZ 

Hjemmeside Landkreis Harz 

Beliggenhed af Landkreis Harz 
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 Appartement "Glockenberg"  

Land :           Deutschland  

Bundesland: Niedersachsen 

Region:        Harz 

Ort:               D-38705 Altenau 

Straße:       Auf dem Glockenberg  

                                                                
Ferieboliger tæt på Glockenberg 
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Land :           Deutschland 

Bundesland: Niedersachsen 

Region:        Harz 

Ort:                D-38705 Altenau 
 
Straße:         Bergstraße / Oberstraße 
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TURENE: 

Hver dag startes med INFO og hold-opdeling på nordligste P-plads i Glockenberg området. 

 

Der køres i forskellige hold alt efter den enkeltes valg af gennemsnitshastighed og bjerg-erfaring. 

Hvert hold har 1 kaptajn, hvis muligt 2. 

Nu også hold med kortere distancer og færre højdemeter. 

 

  TRADITIONEL  LIGHT  

Onsdag  kl. 13.30: Introduktionstur. (40 – 50 km) (32 – 33 km   500 h/m) 

 

Torsdag  kl. 10.00: Dagens tur. (90 – 110 km)  (53 – 54 km 800 h/m)    

 

Fredag  kl. 10.00: Dagens tur. (90 – 110 km)  (47 – 48 km 750 h/m) 

 

Lørdag kl. 10.00: Dagens tur. (90 – 110 km)  (49 – 50 km  1.000 h/m) 

 

HUSK!! 
❖ Pas 

❖ EU-sygesikringskort (blå) HUSK at tjekke gyldighed 

❖ Hjemtransport-forsikring (i tilfælde af uheld) 

 

❑ Sengelinned 

❑ Toilet-grej 

❑ Viskestykker 

❑ Karklude 

❑ Toilet-papir + køkkenruller 

❑ Cykeltøj til flere dage 

❑ Varmt cykeltøj og regntøj (vejret kan drille) 

 

❑ Diverse cykel-grej (efter eget valg) 

•  Drikkedunke 

•  Cykellås  

•  Pudseklude 

•  Kædeolie 

•  Reserve-dæk 

•  Reserve-slanger + pumpe / tryk-patroner 

•  Dækjern 

•  Umbraco-nøgler 

•  Proviant til cykelturene 
 

NB NB !! 

Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at betale med kredit-kort i Tyskland (transaktions-afgifter). 

Derfor anbefales det at medbringe kontanter (€). Der er en sparekasse i Alternau med kontantautomat. 
 

Mere info f.eks.: 

www.harztourismus.com 

www.ausflugsziele-harz.de/ausflugsziele-sehenswertes-da/nationalpark-harz-da.htm 

www.climbs.dk/brocken.htm 

www.nationalpark-harz.de 

Wellness (genbo til Glockenberg Ferienpark):  www.kristalltherme-altenau.de 

Turens pris er overkommelig.  

Den endelige pris vil blive oplyst af Mark Sveistrup på et info-møde i forbindelse med en klubaften i begyndelsen af 2023. 
  

http://www.harztourismus.com/
http://www.ausflugsziele-harz.de/ausflugsziele-sehenswertes-da/nationalpark-harz-da.htm
http://www.climbs.dk/brocken.htm
http://www.nationalpark-harz.de/
http://www.kristalltherme-altenau.de/

