Feiten en informatie
Wij zijn zeer verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons hotel en restaurant “Weisser Hirsch”.
Hieronder treft u een samenvatting aan van alle interessante informatie over ons hotel en services.
De Wieland familie en het „Weisser Hirsch” team.

Contact:

Hotel & Restaurant „Weißer Hirsch”
Marktplatz 5
38855 Wernigerode / Duitsland
Tel.
Fax
E-Mail
Homepage

Lokatie:

-49 3943 – 267 11-0
-49 3943 – 267 11-199
info@hotel-weisser-hirsch.de
www.hotel-weisser-hirsch.de

In het centrum van het historische en idyllische plaatsje Wernigerode in het
Harzgebergte vindt u het oudste hotel van Sachsen Anhalt. Het hotel en
restaurant “Weisser Hirsch” verwelkomt haar gasten sinds het jaar 1717.
Het historisch half houten gebouw harmoniseert prachtig met de
middeleeuwse kern rond de Markt. Van hieruit hebt u een prachtig zicht op
het historische stadhuis, het kasteel en de hoogste berg van de Harz, de
Brocken.

Hotel:

De „Weisser Hirsch” is een familie gerund 4 sterren hotel en bezit een
beroemd restaurant, een grote banket- en conferentiezaal, 49 kamers en 2
suites, een sauna, 2 liften, een PC voor gasten met toegang tot internet,
W-LAN in het hele hotel en een ondergrondse parkeergarage.

Hotel & Restaurant „Weißer Hirsch”
Marktplatz 5 - 38855 Wernigerode Duitsland
Tel. +49 3943 267 11-0 - Fax +49 3943 267 11-199
info@hotel-weisser-hirsch.de - www.hotel-weisser-hirsch.de

Hotelkamers:
Het hotel “Weisser Hirsch” biedt accommodatie aan voor allerlei doeleinden: van de Klassieke
traditionele 1 persoonskamer tot de Deluxe 2 persoonskamer, van de Familiekamer tot de Suite.
Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, WC, TV, kluis, telefoon, radio, minibar en föhn.
De suites hebben ook nog een jacuzzi, bidet en bar. Alle kamers kunt u online reserveren op:
www.hotel-weisser-hirsch.de

Eten en drinken:
D Het restaurant van hotel “Weisser Hirsch” biedt ruimte aan tot 90 gasten. Op het menu staan
typisch Duitse en internationale specialiteiten aanbevolen, maar ook lokale gerechten uit het Harz
gebergte en forel uit de dichtbij gelegen vijvers. Het “Boulevard Café” is zeer populair en bekend om
zijn heerlijke taarten maar is ook geliefd om het uitzicht op het historische Marktplein. Zowel lokale
gasten als onze hotelgasten maken veelvuldig gebruik van onze hotelbar met zijn uitgebreide aanbod
van internationale dranken.
De gastronomie van hotel en restaurant “Weisser Hirsch” heeft de prijs
“Warm aanbevolen” in de competitie gastronomie van de deelstaat gewonnen. De “Weisser Hirsch”
wordt zeer aanbevolen in talrijke prestigieuze reisgidsen.
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Banket en conferenties:
Het hotel biedt vele mogelijkheden voor banket en conferenties voor maximaal 130 gasten. Deze
kunnen naar eigen behoeften en wensen ingevuld worden. De 6 vergaderzalen zijn voorzien van
airconditioning en van alle moderne conferentiefaciliteiten inclusief direct toegang tot internet (WLAN). Al deze zalen zijn uitermate geschikt voor allerlei evenementen, conferenties, vergaderingen
en seminars.

Hoe vindt u ons:

Met de auto …
1. vanaf de A7 Hamburg-Kassel neemt u de afslag Rhuden-B82/B6
(nieuw) tot aan de afslag - Wernigerode-centrum
2. vanaf de A2 Berlijn-Hannover: neemt u de A14 Dresden/Halle op het
verkeersplein …Magdeburg tot aan de afslag Wernigerode B81
…in Wernigerode volgt u de verkeersborden tot aan ”Centrum-parkeren
Weisser Hirsch”
Programmeer uw navigatiesysteem: Wernigerode, Mittelstrasse of
Wernigerode Ringhotel (Zufahrt Parkhaus)
Let u op het teken:
U bereikt de hotelgarage via de straat Mittelstrasse.
Parkeren voor gasten: In de ondergrondse garage “Weisser Hirsch” is er
een aparte verdieping gereserveerd voor onze gasten. Speciale tarieven zijn
van toepassing.
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Luchthaven Leipzig – Halle
Luchthaven Hannover
Hannover tentoonstelling
Braunschweig stad
Magdeburg stad
Wernigerode Centraal Station

Betalingsmogelijkheden:
Cash (Euro), EC kaart en creditkaarten: MasterCard, Visa, American Express en JCB
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Tips voor uw verblijf:
Wernigerode ligt in het midden van een van de meest populaire vakantiebestemmingen van
Duitsland, het Harzgebergte. De regio biedt haar gasten vanover de hele wereld een uitgebreide
reeks van bezienswaardigheden en activiteiten welke zorgen voor een onvergetelijke vakantie in
elk seizoen van het jaar. Hier vindt u alvast wat tips:


trip met de smalspoor trein naar de top van de Brocken berg (1142 m)



het kasteel Wernigerode en het bijbehorende museum



kastelen festival in juli en augustus



hiking en nordic walking trips in het Harz nationale park



stadstour met de “nachtwaker” in historische klederdracht



museum voor Luchtvaart en Techniek



demonstratie taart bakken in het “Pyramide taart huis nr. 1”



mijnen in de Harz



glasfabriek Derenburg inclusief glasblazen



mountainbike fietstours en mogelijkheden tot wintersport in de Oberharz
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