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Het Selketalpad
Seite 3 (Kleine Text)
Etappe 1 Stiege - Alexisbad
Diepe bossen, helder water
Van de bron van de Selke naar Anhalts eerste badplaats voert vandaag het Selketalpad. U wandelt
door het beschermde natuurgebied “Oberes Selketal”. U vindt er oernatuur en resten van een
industriёle bloeitijd.
Etappe 2 Alexisbad – Meisdorf
Wildromantische riviertjes, soms kabbelend, soms bruisend
De Klippenweg voert u over de rotsige helling van de Selke. Het bos verandert daarna in lieflijke
weiden. Een Middeleeuwse burcht troont hoog boven het Selketalpad.
Etappe 3 Meisdorf – Bad Suderode
Bijzondere tuinen en wellnessmogelijkheden
Vandaag wandelt u in het “Harzvoorland” en ontdekt u barokke tuinen, kerken en wellnesscentra om
te ontspannen.
Etappe 4 Bad Suderode – Quedlinburg
Cultureel leven op historische bodem
In de Unesco werelderfgoedstad Quedlinburg vindt u een historische binnenstad met honderden
vakwerkhuizen, een “Schlossberg”met zijn domschat en talrijke andere culturele highlights.

Seite 3 Groβe Text
Door het Selkedal lopen betekent van pure natuur genieten, landschap vol afwisseling bewonderen
en geschiedenis aan den lijve ondervinden. Over 67 km voert het Selketalpad door het

karakteristieke landschap van het Selkedal en de Oostharz, van Stiege naar Quedlinburg. Uw
belevenissen kunnen inspannend, maar ook ontspannend zijn. De natuur is heel contrastrijk. Het pad
brengt u in diepe bossen, langs rotspartijen en de bruisende Selke, maar ook langs lieflijke weiden en
historische dorpskernen. En het voert steeds weer langs het mooiste deel van de Harzer
Smalspoorbaan (stoomtrein). Het landschap is van nature overweldigend, vriendelijk en groots.

FAQs over Selketalpad
Lengte:

67km

Hoogste punt: 500m NAP
Stiege:

485m NAP

Quedlinburg: 125m NAP
Wegmarkering: Bordjes met het logo van het Selketalpad
In beide richtingen te lopen
Ter oriёntering: de hoofdwegwijzers dragen het opschrift “Selketal-Stieg”, de kleine wegwijzers
tonen het logo met het silhouet van Kasteel Falkenstein.
Soms is er gelegenheid het bewegwijzerde pad te verlaten en een omweg te maken naar de links en
rechts gelegen bezienswaardigheden. Welke dat zijn, laten we u op de volgende pagina’s zien. We
hebben het Selketalpad in vier etappes verdeeld, maar u kunt uiteraard ook uw eigen indeling
maken. Tips voor verschillende overnachtingsadressen, maar ook pakketaanbiedingen vindt u in het
servicedeel achterin deze gids.
De beste reistijd is van april t/m oktober. In de winter kunnen sommige stukken vanwege ijs en
sneeuw onbegaanbaar zijn, ook al heeft het jaargetijde een bepaalde betovering.
De Selkespoorbaan (www.hsb-wr.de) kan u naar het startpunt van een dagwandeling brangen, of na
een lange wandeling ook weer terug. De mogelijkheden zijn net zo veelzijdig als het landschap, net zo
betoverend als de mensen die er wonen, en net zo indrukwekkend als de culturele
bezienswaardigheden.
Nieuwsgierig geworden? Kom het Selkedal ontdekken via het Selkedalpad!
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Diepe wouden, heldere beken
Groβe Text:
Het beginpunt van het Selketalpad bevindt zich in Stiege①. Niet erg bekend is daar het voormalig
jachtslot van graaf Siegfried von Blankenburg. Het ligt schilderachtig aan het grootste meertje in
Stiege. Alleen de zuidwest toren van de vroegere vier hoektorens is nog behouden.

Voor vrienden van historische spoorbanen is Stiege een bijzonder hoogtepunt. Al meer dan honderd
jaar doorkruisen de Harzer Smalspoorbanen de Harz. Het eerste deel van het netwerk werd in 1887
tussen Gernrode en Mӓgdesprung in gebruik genomen. Sinds 1905 zijn de Selketalbaan, de
Harzquerbaan en de Brockenbaan met elkaar verbonden. Vandaag de dag betekent dat een tracé van
140km en het is daarmee het langste net van smalspoorbanen in Duitsland. De oude
stoomlocomotieven vervoeren op hun 1 meter brede spoor elk jaar ca. één miljoen passagiers. De
Selkespoorbaan② verbindt Stiege met Quedlinburg, het begin- en eindpunt van het Selketalpad.

Seite 4 Kleine Text:
Stiege
De karakteristieke kenmerken van Stiege zijn het voormalig jachtslot van de graaf von RegensteinBlankenburg en de kruisvormige houten kerk. Het Selketalpad begint bij het stationnetje van de
Selketalbaan. Hier ligt een bijzondere attractie: de kleinste draaischijf van Europa.
Güntersberge
Dit kleine Harzstadje ligt idyllisch aan de bovenloop van de Selke. Genesteld in een bosrijk
berglandschap biedt het plaatsje met zijn heerlijke bergmeer ideale omstandigheden voor een
ontspannen vakantie. Naast hotels en pensions is er een uitgebreid sport- en vrijetijdprogramma,
dankzij het kinder- en recreatiecentrum. Grappig is het muizenvallen- en curiositeitenmuseum.

Seite 5
Groβe Text
Etappe 1 Van Stiege naar Alexisbad
24km – 6 uur lopen – hoogteverschil: 160m
Op enkele kilometers vanaf het station komt u aan een van de bronnen van de Selke voorbij. Nog
helemaal onzichtbaar kronkelt ze door het landschap. Achter het Albrechtshuis komt u in het
hertogdom Anhalt. Het is nauwelijks meer te merken, maar het is zowel een klimaatgrens als een
politieke grens, die u passeert. Het Selketalpad voert nu door het natuurgebied “Oberes Selketal”
naar Güntersberge. Hier is het de moeite waard het bijzondere muizenvallen-en
curiositeitenmuseum③ te bezoeken, of de “Alte Schule”. Het door de staat erkende recreatieoord
heeft echter meer te bieden: ten eerste het prachtige bergmeer dat voor baden, bootje varen en
vissen gebruikt wordt; ten tweede het natuurleerpad, dat u over 3km lengte laat kennismaken met
de geheimen van het bos- en waterrijke landschap. Verder is er een net van prachtige langlaufwegen.
Verder gaat het nu langs de Selke naar Straβberg. Hier loopt u door een gebied waar vroeger
mijnbouw was: lood, zilver, koper en zwavel werden hier naar boven gehaald. Het mijnbouwmuseum
“Grube Glasebach” laat u ondergronds niet alleen kleurrijke mineralen zien, maar ook de
geschiedenis van vele eeuwen mijnbouw, van Middeleeuwen tot heden. De weg naar Silberhütte
komt langs het “Unterharzer Waldhof”, een levendig tentoonstellingscomplex over het ecosysteem

van het bos. Hier leert u wetenswaardigheden over boswachterij, jacht, mijnbouw en
houtverwerking. Na een nogal steil pad wordt u beloond met een schitterend uitzicht op de Brocken.
Via de Waldhofmӓnnchenweg gaat u richting Alexisbad. De klippenweg brengt u langs rotsige
hellingen en verbindt de Habichtsteinrotsen met de rotsen van de Schalkenburg en de Mӓgdetrappe.
Gedenkplekjes en uitkijkpunten maken dit deel van de de wandeling spectaculair. Zoals de naam al
zegt, heeft Alexisbad een lange bad/kuurtraditie. In 1765 vond de lijfarts van vorst Friedrich Albrecht
von Anhalt-Bernburg de ijzerhoudende bron. Onder hertog Alexius werd het nut daarvan uitgebreid
en de bron werd in een badhuis veranderd. Geen wonder dat veel beroemde persoonlijkheden
hiernaar toe kwamen.
Seite 5 Kleine Texte im Rand:
Tip: de Ottonenloop
De Ottonenloop is een sport- en natuurbelevenis. Hij voert vanuit vier Harzstadjes: Stiege, Alexisbad,
Meisdorf en Gernrode naar een gemeenschapppelijk doel: Quedlinburg. Hij gaat overwegend over
bospaden door het Selkedal, af en toe langs de Selketalbaan, langs elf Harzmeertjes, twee burchten,
rotspartijen en zelfs door twee rotstunneltjes.
Fietsdag in het Selkedal
Start- en eindpunt van de fietsdag zijn of in Gernrode, of in Alexisbad. Hier vindt om 10.00 uur de
officiёle opening plaats door de burgemeester. Het motto is “met fiets en trein door het Selkedal”.
Daarom kunnen ook delen met de trein worden overbrugd. Talrijke activiteiten rondom de fietsdag
maken het tot een onvergetelijke dag.
Straβberg
De kleine gemeente Straβberg in het hogere Selkedal draagt zijn stempels van industrie, land- en
bosbouw. De dorpslinde en de kerk, met zijn uit hout gesneden altaar, vormen het centrum van het
plaatsje.
Silberhütte
In Silberhütte bevindt zich het “Unterharzer Waldhof”, een informatieterrein, waar je alles over het
thema bos kunt leren. Op ca. 1,5 hectare wordt het bos-ecosysteem aanschouwelijk gemaakt, van
het verwerken van ruw hout tot en met de ontwikkeling van de boswachterij.
Alexisbad
Alexisbad werd in 1810 gesticht en was de eerste badplaats van Anhalt. In de bloeitijd van het baden
ontstond het gebouwencomplex rondom het kuurplein, volgens de plannen van Karl-Friedrich
Schinkel. Alexisbad is echter ook een historisch centrum van technisch vernuft. In 1856 werd hier de
vereniging van Duitse ingenieurs (VDI) opgericht. Boven de dorpskern gelegen voert het Selkedalpad
naar meer markante punten: de verlovingsvaas, de Louisetempel, het berkenhuisje, het
vredesmonument enz.
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Wildromatische riviertjes, soms kabbelend, soms onstuimig
Kleine Text im Rand
Mӓgdesprung
Mӓgdesprung is vooral bekend om zijn gietijzerfabriek. Hier werden talrijke objecten gemaakt, die
langs de Klippenweg boven Alexisbad te zien zijn.
Harzgerode
Hoog op het Harzplateau ligt het door de staat erkende recreatieoord Harzgerode, dat door veel
gemengd woud wordt omgeven. Het raadhuis met zijn opvallende vakwerkgevel en de nieuw
aangelegde fontein op de marktplaats zijn een reisje waard, evenals de St.Mariakerk met de
ongewone inrichting uit het jaar 1698 en het in 1552 gebouwde slot.
Tip:
De Selkewaterval③
Dicht bij Mӓgdesprung en slechts enkele honderden meters van het Selketalpad kunt u de
Selkewaterval bewonderen. Het onstuimige water laat zich van ver al horen. Vroeger was de
waterval onderdeel van het waterkrachtsysteem en hoorde het bij het stuwmeertje van de
Mӓgdesprunger ijzerfabriek.
Landschapspark Degenershausen
Het park werd in het begin van de 20e eeuw aangelegd in Engelse stijl. Het bevindt zich in Falkenstein
in het gedeelte dat Wieserode heet. Het landschapspark hoort bij de “Gartentrӓume”van SaksenAnhalt en omvat 12 hectare. 175 inheemse en vreemde houtsoorten zijn er te vinden.
Seite 6/7 groβe Text
Etappe 2 van Alexisbad naar Meisdorf
23km, - 6 uur looptijd – hoogteverschil: 130m
Ook al ligt het schilderachtige Harzgerode vanuit Falkenstein een beetje verstopt achter de bergen
en bossen, een uitstapje daarheen is beslist de moeite waard. Het raadhuis met zijn opvallende
vakwerkgevel en de fontein op de marktplaats zijn, net als de St.Mariakerk met zijn buitengewone
inrichting uit 1698 en het in 1552 gebouwde slot, een reis waard. In het recreatiepark Albertine vindt
u een openluchtbad, minigolf, een sportveld en een dubbele sporthal. In de winter heeft het zijn
charme om de omgeving te verkennen op de ski’s, sneeuwschoenen of met sleetjes.
In Mӓgdesprung inspireerde het landschap de dichter Joseph von Eichendorff enorm. Verrukt van
het dorpje schreef hij er een gedicht over. De naam Mӓgdesprung is afkomstig van een oude sage.
Een kleine holte in de rotsen lijkt op de vorm van een menselijke voetafdruk, de” Mӓgdetrappe”.
Eens zou een reuzin over het Selkedal gesprongen zijn en haar voetafdruk hebben achtergelaten.

In 1646 werd hier de gietijzerfabriek “onder de maagdensprong”opgericht. Het voormalige
fabrieksdorpje kent nog steeds de sporen daarvan. “Het overwonnen hert”van Johann Heinrich
Kureck staat midden in het dorp en toont de enorme vaardigheden van de plaatselijke kunstgieters.
Het historische ”Carlswerk”①, dat tot de gietijzerfabriek hoorde, laat dit vroeg-industriёle erfgoed
van de omgeving zien. De machines staan tentoongesteld in de in 1850 gebouwde
“nieuwe”machinefabriek. Nog werkende installaties, kasten, werkbanken en zelfs vakantiekaarten
van de arbeiders zijn nog in originele staat van de laatste werkdag te bewonderen.
Achter het industriemuseum gaat het Selketalpad verder stroomafwaarts langs de oever. Bij de
zogenaamde “Lampe”van 15m breed passeert u het smalste deel van het Selkedal. Daarna, na het
beboste deel, krijgt u weer vrije blik op sappige weiden en op de lieflijke kant van het Selkedal. U
loopt nu 8km door beschermd natuurgebied, waar bijzondere flora en fauna te vinden is.
Getuigen van een bewogen geschiedenis zijn er echter ook. Zo is de klim naar de burchtruïne Anhalt
de moeite waard. Deze is door Albrecht de Beer als machtige burcht ooit met stenen herbouwd en
als voorbeeldburcht gebruikt. Daarvan afgeleid is Saksen-Anhalt, de naam van dit Bundesland. Nog
imposanter is Kasteel Falkenstein② dat in de “Romaanse Route” is opgenomen. Op een hoge berg,
vlak voor Meisdorf, staat het kasteel majestueus boven het Selkedal. Het hoort tot de mooiste en
bestbewaarde middeleeuwse kastelen van de hele Harz. Tegenwoordig is het een museum. Vele
zalen zijn in de laatste jaren gerestaureerd: de ridderzaal, de “oude keuken” en de kapel met zijn
kleine orgelkast. In de zalen bevindt zich een rijke verzameling van oude meubels, schilderijen en
jachtwapens. Een speciale tentoonstelling is gewijd aan de “Sachsenspiegel”, het beroemdste
middeleeuwse rechtspraakboek, dat tussen 1220 en 1230 in de noordelijke Harz is ontstaan. Tot op
heden vind je sporen van de Sachsenspiegel terug in onze huidige wetgeving. Bijzonder geliefd op
Kasteel Falkenstein zijn de regelmatige roofvogelshows, die van maart t/m oktober plaatsvinden.
Daar, waar het Selkedal in de “Voorharz” overgaat en het landschap weidser wordt, ligt Meisdorf.
De Asseburgers lieten hier een een barokslot bouwen. Tegenwoordig dient het als een
VanderValkhotel. In Meisdorf wacht u een 18-hole-golfbaan op 70 ha. grond. Deze was de eerste in
zijn soort in Saksen-Anhalt. Met een lengte van 542m heeft hij één van de langste banen in Duitsland.
Ervaren golfers weten de fantasierijke, gevarieerde aanleg en de 10.000m² wateroppervlakte in die
achttien hindernissen en ook de verschillende bunkers te waarderen.
Seite 7 kleine Text im Rand
Meisdorf
Het dorp is een goed uitgangspunt voor een bezoek aan Kasteel Falkenstein, een van de mooiste
kastelen van de hele Harz. Naast de verschillende tentoonstellingen die er te bezichtigen zijn, is de
roofvogelshow altijd een bezoek waard. Verder is de kerk uit de 14e eeuw met zijn prachtige
vensters, het altaar en de kansel een bezienswaardigheid.
Tip:
Het Museumhof Meisdorf④
Het Museumhof presenteert landbouw- en huishoudapparatuur uit verschillende eeuwen. Allerlei
afdelingen vertellen over het boerenleven in Meisdorf. Het begint bij klederdrachten, verder ziet u

woon- en keukenvertrekken en tenslotte de gereedschappen en de landbouwapparatuur. Elk jaar
vindt in de binnenhof de kerstmarkt plaats.
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Droomtuinen, levendige geschiedenis
Kleine Text
Ballenstedt
Ballenstedt onderscheidt zich niet alleen door geschiedenis, maar ook door een levendige 21e eeuw.
Hier bevindt zich bijv.het vliegveld Ballenstedt/Quedlinburg. Er is een komen en gaan van privé
vliegtuigjes, zweefvliegtuigen, heteluchtballonnen en paramotortjes. Eenmaal per jaar wordt het
festival Rockharz Open Air gehouden, dat duizenden fans trekt.
Rieder
Dit plaatsje gaat ongemerkt over in Gernrode en Bad Suderode. Een plaatselijke bijzonderheid is de
meer dan 1000 jaar oude klok in de dorpskerk. Het is een van de oudste in Duitsland.
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Etappe 3 van Meisdorf naar Bad Suderode
11km – 3 uur looptijd – hoogteverschil: 330m
Het is niet alleen de charme van de natuur, die het Selketalpad zo bijzonder maakt. Er is ook een
groot aantal culturele, artistieke en architectonische schatten te ontdekken. Vele hiervan vindt u in
de 3e etappe.
Vanuit Meisdorf loopt u om de Eckartsberg en kunt u een verre blik in het Harzvoorland werpen.
Even later bereikt u Ballenstedt, de stad van Albrecht de Beer, de bakermat van de Anhalts, de
vroegere stamhouder van het vorstenhuis Askaniё en de residentie van de hertogen von AnhaltBernburg. Een prachtige kastanjelaan brengt u direct naar het slot. Dit gebouw met drie vleugels in
barokke stijl was vroeger centrum van het Anhaltse cultuurleven. Aan de Romaanse Route gelegen,
biedt het slot een blik in het verleden. De crypte uit de 12e eeuw onder de apsis van de vroegere
kloosterkerk laat zien hoe imposant het godshuis eens was. Binnen de oude slotmuren vindt u het
graf van Albrecht de Beer, een tentoonstelling “De vroege Askaniёrs”, moderne kunst en het
filmmuseum Slot Ballenstedt.
Eens schreden prominenten door de gangen. Uta van Naumburg bijvoorbeeld, prinses van
Ballenstedt, woonde hier. Iets naar beneden toe bevindt zich het slottheater①, het oudste nog in
gebruik zijn theater van midden Duitsland. Het is in 1788 gebouwd en kent een afwisselende
geschiedenis. Nu dient het nog voor gastvoorstellingen en evenementen van allerlei soort. Net zo
bezienswaardig is het slotpark②, dat door Peter Joseph Lenne werd ontworpen (Koninklijke,
Pruisische landschapsarchitect uit het Klassicisme). Hij ontwierp de terrasvormige waterpartij met
zijn vijf bassins en fonteinen naar Italiaans voorbeeld. De lintworm in het bassin van het 2e terras

spuwt een waterstraal van 16m hoog! Het park is een van de “Gartentrӓume” van Saksen-Anhalt
(lett: droomtuinen).
Vanuit Ballenstedt voert het Selketalpad via de Fürstenweg langs de Harzrand richting Rieder. Rechts
ziet u de imposante zandsteenrotsen van de Gegensteine, de oostelijke uitlopers van de
Duivelsmuur. Aansluitend bereikt u de Roseburg③, nog een droomtuin van Saksen-Anhalt. Deze
werd in 1907 als zomerverblijf van architect Bernhard Sering gebouwd. De Roseburg heeft door zijn
pseudo-romantische architectuur een enorme aantrekkingskracht. Het geheel is in de stijl van een
middeleeuwse burcht ontworpen en wordt door een 1,6 km lange muur omgeven. Behalve de
sprookjesachtige tuin is er een uitkijktoren en een honderd meter lange waterpartij met terrassen.
Talrijke details zoals mozaïeken, beelden, bruggetjes, balustrades en trappen verlenen de Roseburg
haar betoverende charme.
Verder voert de weg naar Gernrode. Het meer dan 1000 jaar oude plaatsje nestelt zich in het
beboste bergmassief. Een van de oudste kerken van Noord-Europa torent erboven uit: de Romaanse
St.Cyriacuskerk ④. Deze is sinds de tijd van de Ottonen onveranderd gebleven. Er bevindt zich het
Heilige Graf, de oudste nog bestaande kopie van het graf van Jezus ten noorden van de Alpen.
Aan het eind van deze etappe komt u in het calcium-zout kuuroord Bad Suderode met zijn milde
klimaat. De Behringer bron⑥, een van de sterkste calciumbronnen in Europa, is er de oorzaak van,
dat al generaties lang mensen naar Bad Suderode komen om te kuren en te ontspannen. Om de
bron is een gesloten geheel van gebouwen uit de 19e eeuw ontstaan in de zgn. “pensionhuizenstijl”.
Seite 9 kleine Text im Rand:
Gernrode
Deze meer dan 1000 jaar oude stad ligt aan de Romaanse Route. Behalve de stiftskerk St.Cyriacus
heeft ook de oude lagere school culturele betekenis. Enkele historische klaslokalen bevinden zich nog
in originele staat. Daarnaast zijn de grootste koekoeksklok⑤ buiten het Zwarte Woud en ’s werelds
grootste weerhuisje te bezichtigen.
Bad Suderode
In het jaar 2000 kreeg Bad Suderode het predikaat “geneeskrachtig kuuroord”. Door de kleine
hoeveelheden neerslag en door meer zon dan gebruikelijk in de Harz kreeg het de bijnaam het
“Duitse Nice”.
Tip:
De “Fӧrsterblick”
Slechts een kleine omweg van het Selketalpad is nodig om van het zgn. Boswachtersuitzicht te
genieten. Van daaruit kunt u het hele panorama van Gernrode en het Harzvoorland op u laten
inwerken.
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Cultureel leven op historische bodem
Kleine Text im Rand
Quedlinburg
In 1994 heeft de Unesco de buitengewone betekenis van de slotberg en de historische binnenstad
erkend door Quedlinburg op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Met de stiftskerk, de Wiperticrypte en
de resten van het Mariaklooster op de Münzenberg bezit Quedlinburg niet alleen belangrijke
bouwwerken aan de Romaanse Route, maar ook authentieke plekken waar politieke, geestelijke en
culturele geschiedenis in de tijd van de Ottoonse keizers, meer dan 1000 jaar geleden, zich afspeelde.
Brühlpark
Het Quedlinburger Brühlpark is ook een van de “Gartentrӓume” - historische parken in SaksenAnhalt. In de afgelopen jaren is het met veel middelen volgens het oorspronkelijke plan
gerestaureerd. Het wordt voor verschillende culturele evenementen gebruikt, zoals “De betovering
van bomen” in de maand juli.
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Etappe 4 van Bad Suderode naar Quedlinburg
9km – 2,5 uur lopen – hoogteverschil: 80m
Vanuit Bad Suderode komend voert het Selketalpad in noordelijke richting naar Quedlinburg. U
passeert het tracé van de Selkespoorbaan, die in 2006 van Bad Suderode naar Quedlinburg is
uitgebreid. U loopt nu in het Harzvoorland. Landschappelijk is het hier gemakkelijker dan in de eerste
etappes. Stijgen en dalen hoeft nu niet meer en uw blik rijkt ver over het land. Terwijl de weg bij de
Driebogenbrug de Quarmbach oversteekt, kunt u links de hoge zandsteenrotsen van de Duivelsmuur
zien. De sage vertelt, dat het om een weddenschap gaat.
Eens zou de duivel God voorgesteld hebben de wereld onder elkaar te verdelen d.m.v. een grote
muur. God gaf toe onder één voorwaarde. De muur moest binnen een nacht klaar zijn. Meteen
begon de duivel te bouwen en stapelde lustig de reusachtige rotsblokken op elkaar. Een boerin was
intussen vroeg opgestaan om haar haan op de markt te verkopen. Toen ze de duivel aan het werk
zag, schrok ze. Ze struikelde en de haan begon te kraaien. Toen de duivel de haan hoorde, dacht hij,
dat het dag was geworden. Woedend, denkend dat zijn plan mislukt was, verwoestte hij met een
grote steen zijn werk. De bizarre blokken bleven over, voortaan de “Teufelsmauer” genoemd. In
werkelijkheid gaat het om de kwarts-lagen, die ontstaan zijn tijdens de vorming van de Harz en die de
erosie hebben doorstaan.
Al gauw ziet u nu aan de horizon de Quedlinburger slotberg① met de stiftskerk St.Servatius, waar
de wereldberoemde domschat ligt. Maar u moet nog wat geduld hebben. De beroemde vakwerkstad
bereikt u via het Brühlpark②, een landschapspark in Engelse stijl, dat ook tot de “Gartentrӓume”

van Saksen-Anhalt behoort. In april en mei kunt u het park zelfs ruiken, vanwege de lucht van
daslook. Als u het park doorgelopen bent, duikt u de Quedlinburger binnenstad in. Met zijn 1300
vakwerkhuizen en talrijke Jugendstil villa’s behoort de stad tot de Unesco. De flair van de smalle
straatjes met kinderhoofdjes, de aaneenschakeling van vakwerkhuizen vormen architectonische
hoogtepunten van het Selketalpad. Leven en wonen in vakwerk is hier meer regel dan uitzondering.
Ongeveer de helft van het enorme bestand is intussen gerestaureerd en straalt weer glans uit .
De meer dan 1000 jaar oude stad is de bakermat van de Duitse Ottonendynastie, die op
Quedlinburg zijn stempel heeft gedrukt. Niet alleen de monumentale en fascinerende sacrale
gebouwen, maar ook elke meter grond kent geschiedenis. De slotberg torent boven de huizenzee.
Bovenop staat de Romaanse stiftskerk St. Servatius, waar je in de crypte de graven van koning
Heinrich I en zijn vrouw Mathilde kunt vinden en ook de “Domschat”. U leert bij een stadsbezoek
ook enkele andere bouwwerken van de Romaanse Route kennen, zoals de 1000 jaar oude
Wiperticrypte en de resten van het Mariaklooster op de idyllische Münzenberg. Natuurlijk zijn er in
de stad niet alleen politieke en culturele getuigen van het verleden: Quedlinburg leeft in een
spanningsveld tussen verleden en toekomst. Levendige kunst- en muziekgroepen hebben zich in
Quedlinburg gevestigd, aangetrokken door de fascinerende omgeving. In geen enkele stad van deze
grootte vind je zo’n rijk cultureel aanbod. Opvoeringen van het Noordharzer Stӓdtebundtheater, de
Quedlinburger “Muziekzomer”, concerten in kerken, in het raadhuis en paleis Saalfeldt horen net zo
goed tot hoogtepunten als de musea in de stad. Van de laatste noemen we vooral het Slotmuseum
met zijn bezienswaardige Ottonententoonstelling③. Maar ook het Klopstockmuseum, het
Stӓnderbau vakwerkmuseum en de Lyonel-Feiniger-galerie④ zijn een bezoek waard.

Seite 11 kleine Text
Tip:
De Adventstad⑤
In de adventtijd is Quedlinburg een bijzondere belevenis. De kerstmarkt is intussen de mooiste en
grootste tussen Goslar en Halle. Tijdens de eerste drie adventweekenden wordt hij aangevuld met de
legendarische “Advent in den Hӧfen”. Kom ook van de gezellige sfeer genieten in talloze
binnenhofjes met hun uitgebreide aanbod aan regionale kunst, handgemaakte spullen en
lekkernijen!
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Alexisbad
Alexisbad valt onder gemeente Harzgerode

Hotel Habichtstein****
Een kattensprong vanaf de wereldcultuurerfgoedstad Quedlinburg, aan de wildromantische rivier de
Selke, ligt een kleinood uit de 19e eeuw verborgen, het 4-sterren hotel Habichtstein in Alexisbad. Het
bijzondere complex bestaat uit vier karakteristieke gebouwen. Het logeerhuis, het badhuis, het
cavaliershuis en de chalets liggen aan een beboste helling langs de Selke, schilderachtig tegenover
het historische station van de Harzer smalspoorbaan.
Kies zelf uw geheel persoonlijke atmosfeer: traditie, modern, exclusief of puur natuur. Het maakt niet
uit voor welk huis u kiest, de 1500m² grote zwembad- en saunafaciliteiten in het “Vitaalcentrum”
staat al onze gasten kostenloos ter beschikking. In dit centrum kunt u een royaal zwembad op 81m²
ruimte vinden met nek- en bodembubble-installatie. Verder zijn er afwisselingsrijke saunafaciliteiten
met stoombad (ca. 45ᵒC), bio-sauna (ca.50ᵒ), Finse sauna (ca.80ᵒ), Kneippbad, verschillende
verwarmde ligbedden en 13 individuele wellnessruimtes voor allerlei behandelingen te vinden.
Meer dan 200km goed gemarkeerde wandelroutes nodigen uit tot het maken van wandelingen en
uitgebreide fietstochten door de loof- en naaldbossen van de Oost-Harz. Een historisch
landschapspark, de Selkewaterval, musea, hotels en historische restaurants zorgen voor afwisseling
en aangename uurtjes. Een rit met de stoomtrein op de smalspoorbaan, die direct voor het hotel
begint, moet u vooral niet missen. Het station ligt in het oudste deel van de Selkespoorbaan.
Ook de UNESCO werelderfgoedstad Quedlinburg, Gernrode met zijn museum van koekoeksklokken,
Halberstadt met zijn dom en domschat en Thale met de sagenrijke “Hexentanzplatz”verheugen zich
in bijzondere belangstelling.
Adres: Alexisbad
Kreisstraβe 4-6
06493 Harzgerode
Tel: 039484 78-0
Fax: 039484 78-340
info@habichtstein-harz.de
www.habichtstein-harz.de
8x 1-p.k:

59 – 129,- €

102x 2-p.k: 89 – 219,- €
HP/dag:

22,50€

Vakantiewoning Beck Tel: 039484-3940
Alexisbad
Kreisstraβe 15
06493 Harzgerode
Woningen:

1

Aantal kamers: 2
Personen:

2

Grootte in m²: 50
Prijs: vanaf 32,-€
Direct in het Selkedal, goed uitgangspunt voor talrijke wandeltochten vanuit huis, gemoedelijke
inrichting met TV/radio, zithoek buiten, parkeren op terrein. Niet-roken.

Bad Suderode
Kurhotel Bad Suderode****
Schwedderbergstraβe 1-3
06485 Bad Suderode
Het Kurhotel Bad Suderode is met zijn uitstekende ligging – direct tegenover het kuurcentrum met
thermaalbad en gezondheidsinrichtingen – de ideale verblijfsplaats voor een kuur-, gezondheids-,
wellness-, of actieve vakantie. Gelegen aan de bosrand en het kuurpark. Men vindt er fiets-, wandelen Nordicwalkingroutes direct voor de deur, met o.a. het 67km lange Selketalpad.
Tel: 039485 546-0
Fax: 039485 546-510
info@kurhotel-bad-suderode.de
www.kurhotel-bad-suderode.de
10x 1-p.k.

49 – 64,-€

19x 2-p.k.

79 – 89,-€

HP:

15,-€
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Pension Kurhausblick***
Brinkstraβe 30
06485 Bad Suderode
Tel: 039485 54 20
Fax: 039485 542 26
pension@kurhausblick.de
www.kurhausblick.de
Het pension Kurhausblick 1 en 2 bevinden zich in twee oude vakwerkhuizen, die liefdevol
gerestaureerd zijn en met de modernste techniek zijn ingericht. Het tegenover gelegen kuurcentrum
is erop gericht om voor uw gezondheid te zorgen. Gebruik deze en vele andee mogelijkheden voor
uw vakantie en uw verblijf zal onvergetelijk zijn.
1x 1-p.k. vanaf 30,8x 2-p.k. vanaf 29,4x FW vanaf 64,-

FW Trӧbinger
Jӓgerstraβe 8b
06485 Bad Suderode
Tel: 039485 61819
Fax: 039485 95088
Onze vakantiewoningen liggen centraal en rustig, slechts 5 min. van kuurcentrum en dorpscentrum,
direct aan de bosrand. Bij het huis horen een grote tuin, zwembad, een speelplaats en ligweide, maar
ook een grillplek (kindvriendelijk). Onze vakantiewoningen zijn ingericht met een keukenblok,
TV,telefoon, WLAN en Hi-fi-installatie.
2 woningen
2 – 3 kamers
Grootte in m² 35-45
Prijs vanaf 35,-

Huis “Kehrwieder”
Hotel am Kur-Café
Ellernstraβe 12 en 19
06485 Bad Suderode (Harz)
Tel: 039485 5410
Fax: 039485 541119
Aantal kamers: 15 2-p.k.
Prijs:

35 – 45,-€

HP:

8 – 14,-€

www.hofmanns-kur-cafe.de
hofmanns-kur-cafe@web.de
Familiebedrijf in de 4e generatie; uitgebreid ontbijtbuffet en Harzer keuken; gezellige biertuin. Laat u
door de charme van de omgeving meeslepen!

Kuurpark Bad Suderode
Het voor de gezondheid gunstige klimaat van Bad Suderode geldt vooral voor het “Kurpark” vanwege
zijn gunstige ligging in een omsloten dal. Terwijl er doorlopend frisse, zuivere lucht doorstroomt, ligt
de plek beschut tegen de rauwe oosten-, noorden- en noordwestenwind. Vanaf het park beginnen
talrijke bos-, panorama- en bronnenwandelwegen. En omdat het zo dicht bij het kuurcentrum ligt,
biedt het veel ontspanningsmogelijkheden. Wie wil, kan er ook een duik in het koude en gezonde
water van de Kneipp-baden nemen. Niet alleen in de zomer als er ”Kurconcerten” klinken, maar
rondom het jaar, bij het Behringer bronnenfeest of bij de “mijnlichtjesmarkt” met de Harzer
bergparade tijdens de 3e advent, is het kuurpark een bezoek waard.

Ballenstedt
Landhuis Selkemühle***
Selkemühle 1
06493 Ballenstedt
Bereikbaar via Mӓgdesprung

Tel: 039484 2341
Fax: 039484 747189
selkemuehle@gmx.de
www.selkemuehle.im-harz.com
Romantisch in het bos, aan de oever van de Selke, ligt het door een familie geleide landhuis. Café,
restaurant, biertuin en ouderwetse grillhut lokken u met een goede keuken en huisgebakken taart.
Ponys, wildpark en speelplaats nodigen uit to verblijf. De gezellige kamers en vakantiehuisjes
beschikken over WC, douche, TV en telefoon. Voor groepen en conferenties staat een zaal met 100
plaatsen ter beschikking.
4x 1-p.k. 45,10x 2-p.k. 66,2x mp.k.
HP 12,VP 24,-

Ferienzimmer am Wald Tel: 039483 81411
Heinestraβe 8
06493 Ballenstedt
kontakt@ferienzimmer-am-wald.de
www.ferienzimmer-am-wald.de
Woning:

1

Aantal kamers: 2
Personen: 2 – 5
Grootte in m²:
Prijs: 37 – 45,-€
Vakantiekamers in het recreatieoord Ballenstedt. Rustig gelegen met comfortabele inrichting en
wellness. Niet-rokers. Incl. lakens en handdoeken. Parkeerplaats.

PZ Beyer Tel: 039483 81323
Apfelallee 8
06493 Ballenstedt
kontakt@ballenstedt-information.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 1x 2-p.k.
Personen:
Prijs:

1-3
17 – 19,-€

Vakantiekamers aan het bos gelegen. Een ideaal uitgangspunt voor wandelingen. Prijs incl. bedlinnen
en handdoeken. Ontbijt tegen meerprijs mogelijk.

FW Witte Tel: 039483 8720
Thomas-Mann-Straβe 8
06493 Ballenstedt
www.ferienwohnungen-ballenstedt.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 1x 2-p.k.
Personen:
Prijs:

1-2
vanaf 15,-€

Rustige ligging nabij bos. Ideaal voor wandelingen. Buiten zithoek, ligweide, grillmogelijkheden.
Ontbijt op verzoek: pp 3,40; geen verdere nevenkosten.

Seite 14
Schlosshotel Groβer Gasthof van der Valk****
In een landschappelijk prachtige omgeving, ingekapseld tussen de bosrijke uitlopers van de Harz, in
de buurt van Quedlinburg, ligt Ballenstedt, een stad met een mooi historisch verleden.
Het Schlosshotel Groβer Gasthof, een deel van het oude slotcomplex tegenover het historische
theater, bij het slotpark Ballenstedt en het slotpark van Lenné gelegen, werd vroeger, in de 18e eeuw,
voor de gasten van het vorstenhuis ingericht. In 1996/97 werd het huis afgebroken, maar het straalt
weer in nieuwe glans na de wederopbouw. Het Schlosshotel representeert nu op unieke wijze de

bouwstijlen van de Ballenstedter barok. Het hotel biedt zijn gasten een ontvangsthal met receptie,
restaurant “Fürst Victor”, een paviljoen-restaurant en een hotellobby. De historische redoutezaal ( de
vroegere zaal voor gemaskerd bal van de vorstenfamilie Von Anhalt) is uitstekend geschikt voor
allerlei feestelijkheden. De royale, behaaglijke gastenkamers zijn zorgvuldig en liefdevol ingericht en
voldoen aan alle wensen. De kamers hebben een bad of douche, WC,fӧhn, TV, minibar en kluis.
Liefhebbers van wellness kunnen kostenloos van hun welverdiende rust genieten in het overdekte
zwembad en de sauna. Tegen betaling kunt u zich in de beautysalon met een massage laten
verwennen. Wandelingen met een gids door het Selkedal naar Kasteel Falkenstein maken het aanbod
compleet.
Voelt u zich op de hotel eigen 18-hole golfbaan van Schloss Meisdorf vooral welkom! Het grote spel
met de kleine, witte bal is al lang geen chique sport meer. Het versterkt de concentratie en
coӧrdinatie, helpt tegen stress, maakt de geest vrij en activeert de gelukshormonen. Frisse lucht en
de heerlijk natuur van de Harz doen de rest. In het typisch Harzer clubhuis, een blokhut, kunt u bij
een gezellige sfeer voor de volgende ronde opladen. De korte,speciaal voor beginners
geconstrueerde, 6-hole golfbaan in het park van het Schlosshotel biedt een ideale plek voor het
eerste contact met de kleine, witte bal.
Schlossplatz 1
06493 Ballenstedt
Tel: 039483 51-0
Fax: 039483 51-222
ballenstedt@vandervalk.de
www.ballenstedt.vandervalk.de
1-p.k.:

89 – 119,-€

49 2-p.k.: 109 - 139€
HP:

22,-€

VP:

38€

Dankerode
Dankerode valt onder gemeente Harzgerode

Landgasthaus Jӓgerstube
Dankerode
Markt 114

06493 Harzgerode
Tel: 039484 2136
Fax: 039484 41916
info@harzer-jaegerstube.de
www.harzer-jaegerstube.de
Familie Oertel heet u hartelijk welkom in hun traditionele huis, dat direct aan het marktplein van
Dankerode ligt. Het pension wordt al geleid door de 4e generatie en is een optimaal uitgangspunt
voor de meest verschillende bezienswaardigheden en de mooiste wandelingen in de Harz. Laat u
verwennen door een stevige keuken, dromerige overnachtingen in een hemelbed en een
authentieke atmosfeer.
9 x 1-p.k. vanaf 29,9 x 2-p.k. vanaf 46,3 x mp.k. vanaf 59,HP/VP 9,90/19,90

FH Pohle****

Tel: 039484 8203

In Kӧnigerode
Klausstraβe 151
06493 Harzgerode
FH-Pohle@freenet.de
www.fh-pohle.de
Woningen:

2

Aantal kamers: 1 – 2
Personen:

2–4

Grootte in m²:
Prijs:

55

30 – 50,-€

Het vakantiehuis in het Markdal van Dankerode ligt heerlijk en rustig in het bos- en wandelgebied.
Kind- en familievriendelijk.

Gernrode
Haus Luginsland

Tel: 039485 62667

Waldstraβe 26
06485 Gernrode
Woningen:

3

Aantal kamers:

1–2

Personen:

1–4

Grootte in m²: 39 – 100
Prijs:

40 – 80,-€

Vakantie in een monument. Haus Luginsland ligt op een rustige plek direct aan het bos met uitzicht
over de voor-Harz. Naar het kuurcentrum van Bad Suderode is het 10 min. lopen. Prijs per dag vanaf
40,-€.
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FW Familie Schlurecke****
Goethestraβe 4a
06485 Gernrode
Tel: 030 3651517
0351 3265721
www.quedlinburg-fewo-gernrode.de
Eersteklas vakantiewoningen. Nieuw ingericht, 2 resp. 3 kamers, keuken, bad/douche. Zowel garage
als terras met tuin aanwezig.
2 x FW
Kamers: 2-3
Grootte in m²: 44-66
Prijs: 45-55,-

FW Fritsche Tel: 039485 61374
Jahnstraβe 42
06485 Gernrode
Woningen:

1

Aantal kamers: 2
Personen:

2-4

Grootte in m²: 32
Prijs

p.p.: 15,-€

Gezellig en comfortabel ingerichte FW voor 2 – 4 personen, met douche, WC, TV, Radio, keukenblok
met keukengerei. Rustige ligging nabij het “Osterteich”, tuin met ligweide.

FH Haferfeld tel: 039483 81383
Fichtestraβe 9
06493 Ballenstedt (postadres)
sibylla-john@t-online.de
www.ferienhaus-haferfeld.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 2-3
Personen:

2-4

Grootte in m²:
Prijs:

35

30-40,-€

Klein vakantiehuisje in een privé bungalowparkje, rustig gelegen aan de bosrand. Goede
wandelmogelijkheden. Bushalte 100m, bijzetbed en huisdieren op aanvraag. Verhuur van mei t/m
oktober.

Güntersberge
Güntersberge valt onder gemeente Harzgerode

Pension Waldoase Hirschbuchenkopf***
Güntersberge
Hirschbuchenkopf 1
06493 Harzgerode
Tel: 039488 71215
Fax: 039488 71214
service@im-harz.de
www.im-harz.de
Het door een familie geleid pension ligt in het bosgebied van het bekende recreatieoord
Güntersberge, slechts 5 minuten lopen van het beschermde natuurgebied Selketal en het
Selketalpad. De Waldoase Hirschbuchenkopf biedt in het bijzonder voor natuurliefhebbers het ideale
verblijf. Ook voor de verkenning van het Selketalpad is het een goed uitgangspunt.
1-p.k. 35,50
6 x 2-p.k. 51,5 x m.p.k. vanaf 76,50
HP 10,-

Berghotel “Glück Auf” Güntersberge
Güntersberge
Heimbergsiedlung 15
06493 Harzgerode
Tel: 039488 301
Fax: 039488 406
info@berghotel-guentersberge.de
www.berghotel-guentersberge.de
Het BERGHOTEL GLÜCK AUF, hoog boven het Harzer Selkedal gelegen, is eenvoudig via de B242 te
bereiken. Bij het uitgebreide landhuis-ontbijtbuffet kunt u genieten van het weidse panorama.
Overdag kunt u de Harz per fiets, met de stoomtrein, of te voet verkennen. ’s Avonds serveren we u

Harzer specialiteiten uit de keuken en de kelder. Er zijn speciale tarieven voor groepen en
pakketreizen.
1-p.k. vanaf 48,2-p.k. vanaf 74,m.p.k. vanaf 97,50
HP/VP op aanvraag

FH Schlӧsschen
Güntersberge
Heimbergsiedlung 13
06493 Harzgerode
Tel: 0172 2955501
Fax: 039488 79013
harzschloss@web.de
www.harzschlӧsschen.de
Het vakantiehuis is in 2 huizen te verdelen met aparte ingang. 4 slaapkamers, 2 woonkamers met
openhaard en 2x 2 extra bedden zijn mogelijk. 2 x douche/WC, 2 keukens, 1 sauna met zwembad. Bij
het huis is een grote tuin met waterpartij, grill en vuurkorf, dubbele carport en 3 parkeerplaatsen,
speelschuur met tafeltennis en dartbord, ligweide, tuinmeubelen en gemeenschappelijke ruimte.
2 woningen
3-6 kamers
Grootte in m ² 54-108
40 – 192,-

FH Haus am Bergsee Tel: 039488 350
Güntersberge
Am Bergsee 5, 06493 Harzgerode
fpaetz@online.de
www.fewo-bergsee.de

Woningen:

1

Aantal kamers: 5
Personen:

2–5

Grootte in m²: 90
Pri js:

vanaf 31,-

Rustige ligging, blik op bergmeer en bergen. Terras, grillplaats, 2 slaapkamers met douche/WC, nietrokers, wasmachine.
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Vakantiepark KIEZ Güntersberge
Hartelijk welkom bij spel, plezier en ontspanning: het prachtige, in de Harz gelegen vakantiepark,
kortweg KIEZ genoemd, is royaal en multifunctioneel aangelegd. Met een capaciteit van 450 bedden
het hele jaar door, van mei tot september nog eens 100 extra, en een oppervlakte van 11 hectare is
dit vrijetijdspark het grootste van de Harz in Saksen-Anhalt. Er staan het hele jaar vier
gastenverblijven, vakantiehuizen voor families, een bungalowkamp met 24 Harzhuisjes (Eurocamp)
ter beschikking en in de zomermaanden ook nog bungalows met een centrale sanitairvoorziening.
Verder staan er een vrijetijdscentrum, een conferentiehuis en andere gebouwen klaar voor gebruik.
Verzorging van allerlei soort ( van volpension tot grillen, een lunchpakket of zelfs een feestbuffet) is
te reserveren.
Op het terrein van de KIEZ staan talrijke vrijetijdsmogelijkheden tot uw beschikking. We noemen:
kleinveldvoetbal, street-en gewoon volleybal, er zijn tafeltennistafels (binnen en buiten),
inlineskating, een trimparcours met 20 stations, grote speelplaats, minigolf met 18 banen,
openluchttoneel, mountainbike-parcours, reuzenwip, kabelbaantje naar beneden, beachvolleybal,
klimwand. Tours met kano’s van het huis en mountainbikes onder leiding van een gids zijn mogelijk.
Verder nog: grote sport- en speeltoestellenverhuur, in de winter ook ski- en sleetjesverhuur, grill- en
kampvuurplaatsen, avonturenspeelplaats, natuurspeelplaats met leemhutten, modderveld enz.
Clubhuis met 200 plaatsen ( voor bioscoop of disco), vrijetijdscentrum met 12 ruimtes voor creatief,
hobby, sprookjes, tekenen, tafelvoetbal, dart, biljart, airhockey, tafeltennis, enz. Een vergaderhuis is
met twee conferentieruimtes, vier semenarieruimtes uitgerust en met een PC-kabinet met 10
werkplaatsen en moderne mediatechniek. De KIEZ Güntersberge biedt een serie van pakketreizen
voor alle interesse- en leeftijdsgroepen. Het is met vier sterren**** geklassificeerd door het Duitse
kwaliteitsmanagement voor kinder- en jeugdreizen. Een hele rij certificaten bewijst de hoge kwaliteit,
die de KIEZ al jaren biedt.
Güntersberge
Stolberger Weg 36
06493 Harzgerode

Tel: 039488 762303
Fax: 039488 762466
info@kiez-harz.de
www.kiez-harz.de
44x 1-p.k.: 31 – 40,50€
53x 2-p.k.: 26 – 35,50€
12x mp.k.: 26 – 35,50€
HP:

5,50€

VP:

11,00€

FW Haus Sonnenwinkel Tel: 039488 223
Güntersberge
Bӓckerplatz 51, 06493 Harzgerode
barbara.grzyb@web.de
www.sonnenwinkel-harz.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 2
Personen:

2-3

Grootte in m²: 50
Prijs: vanaf 25,-€
Eigen ingang, lichte vakantiewoning, centrale en rustige ligging, bosuitzicht, terras, grillplaats,
kindvriendelijk, niet-rokers, paddestoeladvies.

FW Haus Sachse Tel: 039488 71059
Güntersberge
Hinterm Fleck 5
06493 Harzgerode
Woningen:

1

Aantal kamers: 2
Personen:

2-3

Grootte in m²: 40
Prijs:

20 – 35,-€

April t/m oktober, rustige ligging aan bosrand, vrije zithoek, ligweide, grillmogelijkheid, niet-rokers,
ideaal voor wandelingen.

FH Ferienglück Tel: 039488 361
Güntersberge
Hinterm Fleck 3
06493 Harzgerode
Woningen:

1

Aantal kamers: 1 – 2
Personen:

2–4

Grootte in m²: 30 – 45
Prijs:

30 – 60,-€

Rustige bosligging, kindvriendelijk, terras, ligweide, grillplaats, niet-rokers, douche/WC per kamer.

Harzgerode
FW Ecke
Am Ehrenberg 38
06493 Harzgerode
Tel: 039484 3161
info@fewo-ecke.de
www.fewo-ecke.de
Rustige centrale ligging, hele jaar geopend, kindvriendelijk, afgesloten terrein met parkeerplaats,
eigen ingang, overdekt terras en tuin, tuinmeubelen, 2 slaapkamers+2 badkamers, TV/radio,

keukenblok, ontbijt op verzoek, eindschoonmaak 35,-€, enkele minuten vanaf winkels,
wandelbeginpunt en Selkespoorbaan.
1 woning
2-3 kamers
Grootte in m² 50-60
Vanaf 40,-
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FH Richter
Freiheit 6
06493 Harzgerode
Tel: 039484 40537
0172 790 4433
info@ferienhaus-harzgerode.de
www.ferienhaus-harzgerode.de
Beneden is een gezellig ingerichte woonkamer, zithoek met slaapbank, sateliet-tv, CD,radio en
eethoek. Boven: douche/WC en royale slaapkamer met 2-pers.- en 1-pers.bed. Kinderreisbed
beschikbaar. Overdekt terras, grote tuin, tuinmeubelen, barbecue. Parkeerplaats op het terrein.
1 woning
2 kamers
Grootte in m² 70
30 – 45,-

FW Rӧderhaus
Marktplatz 8
Harzgerode
Tel: 039484 73946
0152 06369374

korn.h@web.de
Romantische zolder-maisonnette in een liefdevol gerestaureerd vakwerkhuis, prachtig uitzicht op het
raadhuis en het historische marktplein, korte afstand tot bezienswaardigheden en het station voor
bus en Selkespoorbaan, afgesloten parkeerplaats, 2 slaapkamers, 2 douches/WC, 1 woonkamer met
open haard, keuken, tuin achter het huis.
Ontbijt in slagerij Wӧlfer achter het raadhuis (ca.50m) en beddegoed (5,-€ p.p.) mogelijk.
1 woning
3 kamers
Grootte in m² 86
53,-

FW Trog

tel: 039484 41179

Oberstraβe 3

Fax: 039484 74365

06493 Harzgerode
heike-trog@t-online.de
www.ferienwohnung-trog.de
Woningen:

1

Aantal kamers:

2

Petrsonen:

2

Grootte in m²: 48,5
Prijs:

36 – 54,-€

Centrale ligging, douche/WC, wasmachine, kabel-tv, telefoon, zelfverzorging, incl. bedlinnen en
handdoeken.

Pension Wolfshof Tel: 039484 2463
Schlossberg 2

0151 56364923

06493 Harzgerode
info@harzer-pension.de
www.harzer-pension.de

1x 1-p.k. 28,--35,-€
6 x 2-p.k. 44,--56,-€
Ligging in bezienswaardige binnenstad bij het slot, centrum voor wandelingen in het wildromantische
Selkedal.

FW am Schloss Tel: 039484 73919
Schloβstraβe 1 Fax: 039484 73918
06493 Harzgerode
info@fewo-harzgerode.de
www.fewo-harzgerode.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 1-2
Personen:

1-2

Grootte in m²: 23
Prijs:

29-45,-€

Mooie vakantiewoning naast het slot, 2 min.naar station HSB, goede wandelmogelijkheden, grill
mogelijk, 2 fietsen, incl afgesloten parkeerplaats, carport, bedlinnen en handdoeken incl.

FW Hohmeyer

Tel: 039484 2281

Alexisbader Straβe 9
06493 Harzgerode
info@harz-wohnung.de
www.harz-wohnung.de
Woningen:

2

Aantal kamers:

2-4

Personen:

3-5

Grootte in m²: 47-105
Prijs:

30-60,-€

Zonder ontbijt, rustige ligging nabij bosrand, goede wandelmogelijkheden, dichtbij Selketalpad, hele
jaar, balkon, terras, tuinmeubelen, grill mogelijk, niet-rokers.

Kӧnigerode
Kӧnigerode valt onder gemeente Harzgerode

FW Kӧhler

Tel: 039484 8243

Kӧnigerode
Am Teich 180, 06493 Harzgerode
r.koehler6@t-online.de
Woningen:

2

Aantal kamers:

3-4

Personen:

1-8

Grootte in m²: 50-60
Prijs:

vanaf 20,-€

Goed ingerichte vakantiewoningen in rustig dorp, in buurt van water en bos, hele jaar, extra bedden
mogelijk, 1 woning geschikt voor senioren.
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Mӓgdesprung
Mӓgdesprung valt onder gemeente Harzgerode

Selketaler Waldgasthof
Het Selketaler Waldgasthof met bakkerij werd in 2010 midden in het romantische Selkedal direct aan
het Selketalpad geopend.
Ons gasthof bevindt zich in een oude schuur, die in 1857 met Harzer leisteen werd gebouwd. Daar
zijn de rustikale ruimtes ondergebracht.

Vanuit de serre en de vakantiewoningen hebt u een prachtige blik op het Selkedal.
Wij bieden u een café met cafétuin, een restaurant met vegetarische en veganistische gerechten, een
bakkerij, vakantiewoningen en kamers.
De mooiste nachten van het jaar doorbrengen, de dag beginnen met een liefdevol bereid ontbijt,
lekkere zelfgebakken broodjes en brood, zelfgemaakte jam en verse kruiden uit de tuin....zo mooi
kan vakantie zijn!
De door de cheffin zelfgebakken taart en bio-koffie van Heimbs zijn een eersteklas genot. Door onze
lekkere zelfgemaakte vegetarische en veganistische gerechten zijn we ver over de landsgrenzen
bekend.
Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze spijzen, de charme van het gasthof en de idyllische ligging in
het Selkedal.
Alle vakantiewoningen / kamers zijn het hele jaar beschikbaar en werden, voor zover mogelijk, vanuit
ecologische gezichtspunten gebouwd en puur ingericht.
In september vindt ons geliefde “Hoffeest”plaats met inzet van veel interessante handarbeid en
verenigingen. Bovendien kunnen we voor u allerlei feestelijkheden organiseren.
Ontbijt: 6,50€
Mӓgdesprung
IV.Hammer
06493 Harzgerode
Tel: 039484 2715
Fax: 039484 42921
info@harz-ferienwohnungen.com
www.harz-ferienwohnungen.com
Woningen:

3

Aantal kamers:

1

Personen:

1-5

Grootte in m²: 39-60
Prijs:

40-130,-€
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Meisdorf
Meisdorf valt onder Stadt Falkenstein/Harz

Parkhotel Schloss Meisdorf van der Valk GmbH****
Als de avondzon in het romantische Selkedal het dichte woud in allerlei kleuren laat stralen en u van
het terras uit de blik in het romantische slotpark kunt laten dwalen, dan bent u te gast in het Van der
Valk Parkhotel Schloss Meisdorf. Het hotel ligt aan de voet van de nog nooit bedwongen burcht
Falkenstein, diep in het Selkedal, aan de ” Romaanse Route”. Het slotcomplex bestaat uit
verschillende gebouwen (het nieuwe slot, het oude slot, grafelijk boekhoudbureau en chalet Ludwig),
die in een 12 hectare groot slotpark slechts enkele stappen van elkaar af liggen. Het hotel beschikt
over een receptie, restaurant, bar, zwembad & sauna. De kamers zijn uitgerust met douche/WC,
fӧhn, TV, telefoon, deels met kluis en minibar. Het gebruik van zwembad en sauna is inclusief. Tegen
betaling kunt u gebruik maken van het solarium en beauty-salons voor massage en kosmetische
behandelingen. Het idyllisch in het bos gelegen “Forsthaus”, ca. 300m vanaf het Parkhotel Schloss
Meisdorf, biedt met slechts 11 kamers individualiteit en rust. Hier bieden we naast zwembad, sauna
en solarium een elegant ontbijtrestaurant en een gezellig zonneterras. Wees hartelijk welkom op
onze eigen 18-hole-golfbaan Schloss Meisdorf (500m)! Of u er eens aan wilt snuffelen, beginner bent
of ambitieuze golfer, of u jong bent of oud, of u met famiie of alleen komt, de 18-hole-golfbaan laat
niets te wensen over. Het grote spel met de kleine, witte bal is al lange tijd geen chique sport meer.
Het versterkt de concentratie en coӧrdinatie, helpt tegen stress, maakt de geest vrij en activeert de
gelukshormonen. Frisse lucht en de heerlijke natuur van de Harz doen de rest. In het typisch Harzer
clubhuis, een blokhut, kunt u in een gezellige atmosfeer energie opdoen voor de volgende ronde. De
speciaal voor beginners ontworpen korte, 6-hole golfbaan in het park van het slothotel biedt een
ideale plek voor het eerste contact met de kleine, witte bal. Wandelingen met een gids door het
romantische Selkedal naar Kasteel Falkenstein maken het aanbod compleet.
Meisdorf
Allee 5
06463 Falkenstein/Harz
Tel: 034743 98-0
Fax: 034743 98-222
meisdorf@vandervalk.de
www.meisdorf.vandervalk.de

9x 1-p.k.:

69 – 119,-€

68x 2-p.k.: 89 – 139,-€
6x m.p.k.: 119 – 179,-€
HP:

22,-€

VP:

38,-€

Neudorf
Neudorf valt onder gemeente Harzgerode

FH Indianer-Ranch Tel: 039484 42817
Neudorf

Fax: 039484 41038

Wegehaus 1, 06493 Harzgerode
wegehaus@t-online.de
www.indianer-ranch.de
Woningen:

2

Aantal kamers: 2
Personen:

2-4

Grootte in m²: 40
Prijs:

25,0€

Aan de bosrand, ontbijt 4,-€ p.p., weide, zithoek, tuimeubels.

FH Keck

Tel: 039484 6301

Neudorf
Gemeindestraβe 71
06493 Harzgerode
keckneudorf@aol.com

Woningen:

1

Aantal kamers: 1-3
Personen:

2-4

Grootte in m²:
Prijs:

42

42 – 32,-€

Vakantiehuis aan de rand van het dorp, grote weide, bij meertje en bos.

FH Fleisch

Tel: 0345 8046630

Neudorf
In den Eichen 142
06493 Harzgerode
b.fleisch@web.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 3
Personen:

1-5

Grootte in m²: 60
Prijs:

26 – 36,-€

Rustig gelegen in recreatieoord, zuidzijde met blik op bos; terras en ligweide.
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Pansfelde
Pansfelde hoort bij Stadt Falkenstein/Harz

Vakantiecomplex Reiterhof Pilger
Pansfelde
Gartenhaus 1
06543 Falkenstein/Harz

Tel: 034743 8164
Fax: 034743 62085
reiterhof.pansfelde@t-online.de
www.reiterhof-pansfelde.de
Actieve ontspanning voor de hele familie midden in het bos van de Harz.
-

Vakantiehuizen (deels geschikt voor invaliden)

-

Wellness

-

Vakantieprogramma voor jong en oud

-

Dagtochten door de Harz, buitenritten

-

Bedrijfsvakanties

-

Trektochten

-

Sledetochten met fakkels

-

Kindervakantiekampen

-

Vakantie- en vrijetijdsonderkomen voor kinderen en jeugdigen met pedagogische opvang.

-

Huifkartochten

9 woningen
1-5 kamers
Grootte in m² 20 – 60
Vanaf 20,-

Quedlinburg
Acron-Hotel***
Gartenstraβe 44a
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 77020
Fax: 03946 77230

info@acron-quedlinburg.de
www.acron-quedlinburg.de
Wij zijn vriendelijk en ongecompliceerd en verheugen ons op uw bezoek. Ons huis is rustig gelegen,
slechts 200m vanaf de historische binnenstad. In de zomer biedt onze biertuin, in de winter onze
open haard een gezellige atmosfeer voor uw avondontspanning. WLAN in de lobby en talrijke
parkeerplaatsen bij het hotel staan kostenloos tot uw beschikking.
64x 1-p.k.: 49 – 55,-€
64x 2-p.k.: 69 – 78,-€

Hotel Dorothea Christiane Erxleben
Steinweg 51
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 96250
Fax: 03946 962520
erxleben@hotelzurgoldenensonne.de
www.hotel-erxleben.de
Overnacht tussen historische muren vol atmosfeer en elegantie in een van de mooiste hotels in
Quedlinburg, het geboortehuis van de eerste gepromoveerde vrouwelijke arts van Duitsland,
Dorothea Christiane Erxleben. Alle kamers beschikken over douche/WC, fӧhn, kabel-tv, radio,
telefoon en kluis. NB ons huis is niet geschikt voor invaliden en rokers.
6x 1-p.k :

65 – 80,-€

6x 2-p.k.: 95 – 118,-€
1x m.p.k.: 120 – 160,-€

Hotel Pension Weingart
Friedrich-Jahn-Straβe 27
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 8617
pensionweingart@t-online.de
www.pension-weingart.de

Aan de voet van de Harz in de stad Quedlinburg bevindt zich ons pension met zowel 5 kamers en een
suite als een complete vakantiewoning voor 2 volwassenen en 2 kinderen; alles onder het motto
“familiair met flair”. Een parkeerplaats en een barbecue staan ter beschikking. De afstand te voet
naar de markt en het centrum bedraagt ca. 15 min. HP: 12,-€ , evt.ook mogelijk met avondeten bij de
familie. We verheugen ons op uw aanvraag.
1x 1-p.k.:

35-45,-€

2x 2-p.k.:

50-66,-€

2x m.p.k.:

70-80,-€

1 suite:

vanaf 70,-€

1x vakantiewoning: vanaf 40,-€
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Destilia Quitilinga
Wipertistraβe 1a
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 525755
Info@ destilia-q.de
www.destilia-q.de
Openingstijden op aanvraag
In de “Destilia Quitilinga”worden fruit- en graanbrandewijnen, kruidenlikeuren en whisky uit
regionale grondstoffen op traditionele wijze vervaardigd. De branderij kan bezichtigd worden. Naast
uitleg over mengen en destilleren worden er ook proeverijen van de edele dranken in ons huis
aangeboden. We verheugen ons op uw bezoek.

Pension & Steakhouse “St.Nikolai”
Pӧlkenstraβe 22
06484 Quedlinburg
Tel: 03946 528093
Fax: 03946 528094
info@pension-nikolai.de
www.pension-nikolai.de

Silberhütte
Silberhütte valt onder gemeente Harzgerode

FH Uhlmann
Silberhütte

Tel: 039484 2376

Mittelstraβe 81

Fax: 039484 41007

06493 Harzgerode

ebs.uhlmann@t-online.de

www.harzgerode-ferienhaus.de
Woningen:

1

Aantal kamers: 2
Personen:

2-3

Grootte in m²: 54
Prijs:

30-40,-€

Rustige ligging aan bos en Fürstenmeertje, aan Selketalpad & Selkespoorbaan, goede
wandelmogelijkheden, tuin,tuinmeubels, grillplaats, terras, fietsverhuur, niet-rokers.

Mijnmuseum Grube Glasebach
Beleef oude mijnbouw in de Laag-Harz.
De Grube Glasebach laat het leven van alledag zien rondom de mijnbouw van vroeger. De
rondleidingen met experts beginnen met de bovengrondse radruimte en het kunstwiel. Daarna volgt
de uitbreiding uit eikenhout en de exploitatie, zoals die in de 18e eeuw ging, de droogmaking van
wanden, de schuinlopende schacht waar het water op historische wijze omhooggepompt werd
tussen de verdiepingen. De vele mineralen zijn indrukwekkend door hun kleurige verscheidenheid.
Bergwerksmuseum Grube Glasebach
Straβberg
Glasebacher Weg
06493 Harzgerode
Tel/Fax: 039489 226
grube.glasebach@harzgerode.de

www.grube-glasebach.de
Werbung Wieselwochenende bliebt gleich
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Openluchtbad Albertine
In het nieuwe recreatiepark Albertine biedt het prachtige openluchtbad verschillende spel- en
sportmogelijkheden, die aangevuld worden door de “Zweifeldersporthalle”en het sportveld. Het
openluchtbad is gekozen tot een van de zeven mooiste baden in de Harz. Er is een 25-meter bad met
5 banen, een recreatiebad met waterpaddenstoel, stortdouche, tegenstroomkanaal,
bodemsproeier, een sproeizuil en een zitbank met massagesproeiers, een speelbad met neushoorn
“Bubu”en een 65-meter lange reuzenglijbaan, een opwarmruimte, een beachvolleybalveld en een
18-hole minigolfbaan.
In de “Oase” verwelkomen een eettentje, een cafetaria en een zonneterras u voor een aangename
pauze.
Freibad Albertine
Neudorfer Weg , 06493 Harzgerode
Tel: 039484 41002
baeder@harzgerode.de/ www.harzgerode.de
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Toeristenbureau Meisdorf
Bezoek onze toeristeninformatie!
-

U kunt er wegen- en wandelkaarten krijgen van Falkenstein e.o.

-

U kunt er alle informatie krijgen m.b.t.de Harz

-

We kunnen u de” Museumshof”, de kerk en/of de watermolen van Meisdorf laten zien.

-

We begeleiden u langs het natuurinformatiepad in het Selkedal met zijn bijzondere flora en
fauna.

-

We geven advies over hotels, pensions en andere mogelijkheden, ook voor langer verblijf.

-

U krijgt de “Harzcard” en de “Wandelpas Harz”

Tourist-Information
Meisdorf
Hauptstraβe 31
06463 Falkenstein (Harz)
Tel/Fax: 034743 8200
touristinfo-fremdenverkehrsverein-meisdorf@gmx.de

Overnachtingen
Zoals altijd in het zakenleven gebeurt er niets zonder wettelijke regelingen. Let u daarom op de
volgende voorwaarden en aanwijzingen, die de gedragsverhoudingen tussen u en het
huisvestingsbedrijf regelen en waarmee u bij de kamerbemiddeling of bij de reservering van een
reispakket akkoord gaat.

Rechten en plichten uit het gastenverdrag
1. Wordt een kamer besteld, toegezegd of op korte termijn klaargemaakt, dan is een gastenverdrag
tot stand gekomen.
2. Het afsluiten van een gastenverdrag verplicht de verdragspartner voor de totale duur van het
verdrag zijn verplichtingen jegens de ander na te komen.
3. Neemt een gast de bestelde hotelkamer niet af, dan blijft hij gerechtelijk verplicht de prijs voor
de overeengekomen prestatie te betalen, zonder dat het op de reden van verhindering aankomt.
Daarbij moeten alleen de daadwerkelijk kosten van het bedrijf gerekend worden.
4. De kostenvermindering van het bedrijf bedraagt in het algemeen bij een overnachting 20%, bij
halfpension 30% en bij volpension 40% van de afgesproken prijs.
5. Kan de verhuurder de niet afgenomen kamer aan anderen verhuren, dan vervalt de
betalingsverplichting van de gast ter hoogte van de bovengenoemde kosten voor die periode.
6. Betalingsvoorwaarden: let u op de algemene reisvoorwaarden ofwel op de
reserveringsbevestiging van de betreffende organisator.
7. De wettelijke plaats is de standplaats van het bedrijf, omdat ook in geval van niet afnemen van
de kamer(s) de handelingsplaats uit het gastenverdrag die van het bedrijf is. Om misverstand te
voorkomen, wijzen wij u erop, dat het toeristenbureau Unterharz slechts als bemiddelaar tussen
gast en verhuurder optreedt. Zij handelen niet uit eigen naam. Aanspraak maken op het
nakomen van het gastenverdrag kan de gast alleen tegenover de verhuurder of de
reisorganisatie.
Vrijwaringsclausule
De in deze gids opgenomen informatie berust op de door de bedrijven aangeleverde gegevens. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid hiervan. Voor zinsfouten, weglatingen,
prijsopgave enz. is de uitgever niet aansprakelijk.
Het gebruik van deze overnachtingsgids met als doel het adressenbestand aan derden te leveren
voor commerciёle doeleinden, is verboden. Nadruk, als uittreksel, maar in het bijzonder ook het
gebruik van gedeelten voor commerciёle doeleinden, is uitdrukkelijk verboden en wordt als
overtreding bestraft.
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Contactadressen
Text bleibt unverӓndert

Wandelen zonder bagage op het Selketalpad
5 dagen(4 overnachtingen)
Inhoud: 4 x logies+ ontbijt in 3-4 sterren hotels, 2 x diner, 3 x lunchpakket, 3 x bagagetransport, HSBtreinkaart QLB-Stiege, wandelkaart, reisgids QLB, infomateriaal en reisgarantiebewijs.
Prijs p.p.: €299,- in 2-p.k.
€389,- in 1-p.k.

6 dagen ( 5 overnachtingen)
Inhoud: 5 x logies+ontbijt in pensions, gastenverblijf of middenklasse hotels, 3 x diner, 4 x
lunchpakket, 4 x bagagetransport, HSB-treinkaartje QLB-Stiege, wandelkaart, reisgids QLB,
infomateriaal, reisgarantiebewijs.
Prijs p.p:. €359,- in 2-p.k.
€439,- in 1-p.k

Elk aanbod is excl. plaatselijke toeristenbelasting.
Reserveringen: apr t/m oktober.
Minimumaantal: 2 pers.
Meer informatie onder: www.quedlinburg.de
of onder telnr: 0049-3946-9056-24/25

Ausfalltseite bei 23:

Verklaring van tekens
- aantal bedden
- rolstoeltoegankelijk
- parkeerplaats
- restaurant
- huisdieren toegestaan

- zwembad
- sauna
- vergaderzaal
- allergie
- wellness
- lift
- monument
FW - vakantiewoning
FH – vakantiehuis
De in deze gids met sterren gemerkte overnachtingsadressen hebben aan een vrijwillige
classificatie deelgenomen.
De classificatie van hotels en pensions wordt naar Duitse eenheden en criteria volgens de DEHOGA
doorgevoerd ( Deutsche Hotel u.Gaststӓtten). De verleende sterren staan voor de volgende
categorieёn:
*toeristenklasse, voor eenvoudige wensen
** standaard, voor gemiddelde eisen
*** comfort, voor bovengemiddelde eisen
**** eerste klas, voor hoge eisen
*****luxueus, voor de hoogste eisen
Bij de classificatie van vakantiewoningen, –huizen en privékamers worden de door het Duitse
toeristenverbond (DTV) vastgelegde categorieёn als volgt beschreven:
F* of P*
Doelmatige inrichting van het object met eenvoudig comfort. De basisinrichting is aanwezig en
gebruiksklaar. Gebruikssporen zijn geoorloofd als het verder goed wooncomfort biedt.
F** of P**
Doelmatige en goede inrichting met gemiddeld comfort. De inrichting moet in goede staat van
onderhoud zijn en van goede kwaliteit. Uiterlijk een aansprekende totaalindruk, waarbij decoratie en
gezelligheid belangrijk zijn.
F*** of P***
Goede en gezellige inrichting met goed comfort. De inrichting is van betere kwaliteit. Optisch
aansprekende totaalindruk, waarbij op decoratie en gezelligheid gelet wordt.

F**** of P****
Hoogwaardige inrichting met veel comfort. Inrichting van hoge kwaliteit en goed onderhouden. Op
elkaar afgestemde totaalindruk wat vorm en materiaal betreft. Ligging en infrastructuur van het huis
beantwoorden aan hoge eisen.

Hinterseite Ausfaltblatt

Routekaart
Legenda
Wandelwegen
-

Selketalpad

-

Harzer Heksenpad

-

Europafietsweg R1/D3

-

Romaanse Route

-

Gartentrӓume, droomtuinen

-

UNESCO werelderfgoed

Verkeer
-

Hoofdverkeersweg

-

Grote doorgangsweg

-

Verharde weg

-

Andersoortige weg

-

Spoorbaan met station

-

Harzer Smalspoorbaan met halte

-

Kerk

-

Slot, kasteel

-

Slot-, kasteelruïne

-

Vliegveld

-

Camping

-

Camperplaats

-

Cabine-, stoeltjeslift
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