
Kr. Himmelfartsturen – Harzen 
30. Maj – 2. juni 2019 

Bloksbjerg -> 
1.141 m <- Blankenburg 

600 km fra Lunden  

Sachsen-Anhalt 

Niedersachsen 



Blankenburg  

<- Rådhuspladsen 

<- Schloss Blankenburg 

Vores Hotel -> 



https://www.kurhotel-fuerstenhof.de/index.html 
 

Kur-Hotel Fürstenhof  

https://www.kurhotel-fuerstenhof.de/index.html
https://www.kurhotel-fuerstenhof.de/index.html
https://www.kurhotel-fuerstenhof.de/index.html


 Turene i Harzen  
(fredag og lørdag) 

<- Blankenburg 

Tur-1 - 143 km 

Tur-2 - 179 km 

Vil du hellere noget andet – så gør du bare det  

På begge turene lægger vi vægt på: 
• Super motorcykelkørsel 
• Spændende oplevelser 
• Masser af hygge  



Harz-01 – Bergwerk – 143 km 

<-Blankenburg 
222 meter 

Drei Annen Hohne 
547 meter  

Torfhaus 
808 meter 

Das Oberharzer 
Bergwerksmuseum 
567 meter 

Okertalsperre 
414 meter 

http://www.mc-fossilerne.dk/billede.htm?HARZ-2013-JUL-036.jpg
http://www.oberharzerbergwerksmuseum.de/
http://www.julsbaek.dk/billede.htm?2012-HZ-JUL-40.jpg


Harz-02 – Kyffhäuser – 179 km 

Blankenburg -> 
222 meter 

Gasthaus Burgstieg 
476 meter 

<- Kyffhäuser – 434 meter 

Heksenes Danseplads 
444 meter 



Hvis du hellere vil opleve noget (andet)  

<- Blankenburg 

<- Festung Regenstein 

<- Wernigerode 
• Smalsporsbanen 
• Centrum (shop amok) 
• Schloss Wernigerode 

<- Rappbodetalsperre 
<- Heksenes Danseplads 

<- Tropfsteihöhle 

40 km 



Hvad koster det?  
Kr. 1.600,- (på dobbeltværelse) 
Kr. 1.950,- (på enkeltværelse) 
 
Prisen omfatter: 
• 3 x overnatning (Sengetøj – Håndklæder – Sauna) 
• 3 x tysk morgenbord 
• 3 x aftensmad (2 retter ) 

Prisen er sat lidt højere end hvad hotellet egentlig koster 
Så der bliver også råd til fx en ”velkomstdunkel”  
 
Hvis der er lidt i overskud – så ryger det i MC-Fossilernes kasse  

Så ud over prisen for turen skal du regne med at tage penge med til frokost og drikkevarer 



Tilbud til dig der ikke kan få nok  
”Den Lange” swinger hele Harzen rundt  

<- Blankenburg 

4 ekstra herlige ture i Harzen (søndag til torsdag ) 



Harz-03 – Ind og ud – af Harzen  - 213 km 

<- Blankenburg 
222 meter 

Rappbodetalsperre 
420 meter 

Zum schwarzen Adler 

Grillenberg 
275 meter 

375 meter 



Harz-04 – Duderstadt - 178 km 

Sct. Andreasberg 
620 meter 

Duderstadt 
185 meter 

Kleinen Kommode 
333 meter 



Harz-05 – Swing-West  - 242 km 

Torfhaus 
808 meter 

Øst/vest-Grænse 
485 meter 

Wildermann 
395 meter 



Harz-06 – Swing-East  - 242 km 

<- Blankenburg 
222 meter 

Svinget  
311 meter 

Kyffhäuser 434 meter 

Treseburg 
272 meter 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9U5lf1bUc4


<- Blankenburg 

På disse 4 ture lægger vi vægt på: 
• Super motorcykelkørsel 
• Oplevelserne sker (for det meste) på motorcyklen  
• Men der er stadig plads til masser af hygge  

Det bedste køretekniske kursus 
du kan komme på  



Hvad koster det?  
Kr. 3.750,- (på dobbeltværelse) 
Kr. 4.550,- (på enkeltværelse) 
 
Prisen omfatter: 
• 7 x overnatning (Sengetøj – Håndklæder – Sauna) 
• 7 x tysk morgenbord 
• 7 x aftensmad (2 retter ) 

Ud over det skal du også her regne med at tage penge med til frokost og drikkevarer 

Prisen er sat lidt højere end hvad hotellet egentlig koster 
Så der bliver også råd til fx en ”velkomstdunkel”  
 
Hvis der er lidt i overskud – så ryger det i MC-Fossilernes kasse  



Hvordan tilmelder jeg mig?  
Du tilmelder dig ved at sende en mail til Julle 
 
Lad os lige se hvordan det foregår (det står på hjemmesiden ) 

Du kan også tilmelde dig allerede nu i aften  

http://www.mc-fossilerne.dk/Harzen-2019.html


Ned til Harzen (forslag)  

Harz-00 – Kort – 606 km Harz-00 – Lang – 616 km 

<-Silkeborg (Lunden) 

<-Frøslev 165 km 

<-Harburger Berge 
177 km 

Wülferode -> 
139 km 

<-Blankenburg 
125 km 

<-Salten 

<-Frøslev 155 km 

Lüneburg -> 
230 km 

Blankenburg --- 
231 km 

<-Schackendorf 

<-Bergen-Belsen 



Harz-99 - Hjem til Dannevang (forslag)  

<-Blankenburg 

Allertal 163 km -> 

<-Holmmoor 133 km 

<-Frøslev 139 km 

<-Lunden 166 km 

I alt 601 km 



Frem og tilbage (Kørehold)  

Frem og tilbage: afgang - torsdag, den 30. maj 

Hold 1 2 3 4 5 6 7 

120 
km/t 

              

130 
km/t 

              

130 
km/t 

              

130+ 
km/t 

              

                

Frem og tilbage: afgang - søndag, den 26. maj 

Hold 1 2 3 4 5 6 7 

130 
km/t 

Julle Laila Allan         

Og er der nogle som gerne vil være ”Førerhund” 

Altså: 
• Sikrer at alle på holdet er med 
• At hele holdet kommer helt til Harzen 
• Sørger for at vi kører som aftalt  

 Så sig endelig til – nu eller på tilmeldingen  



Resumé  

Kr. himmelfartstur – Harzen 
• Afgang fra Lunden – torsdag, den 30. maj 2019, kl. 07.00 
• Hjem igen – søndag, den 2. juni 2019, efter morgenbordet  
 
Pris: kr. 1.600,- / 1.950,- 
 
”Den lange” (7 dage) 
Afgang fra Lunden – søndag, den 26. maj 2019, kl. 07.00 
Hjem igen – søndag, den 2. juni 2019, efter morgenbordet  
 
Pris: kr. 3.750,- / 4.550,- 
 
 
Betalingen for Kr. Himmelfartsturene sker til MC-Fossilernes konto (1551 4790 033 863) 
Mellem den 01. januar – og Senest den 15. januar 2019  (husk navn på indbetaling) 
 
 
Tilmelding: Mail til Julle (uanset hvor mange dage du vil deltage) 

mailto:julle@julsbaek.dk


På gensyn i Harzen  


