Data og fakta
Mange tak for din interesse for vort hotel og vor restaurant ”Weißer Hirsch“. På de følgende sider
har vi samlet de vigtigste informationer, så du hurtigt kan skaffe dig et overblik over hotellet og
dets forskellige servicetilbud.
Familie Weiland og medarbejderne

Kontakt:

Hotel & Restaurant “Weißer Hirsch”
Marktplatz 5
D 38855 Wernigerode
Tel.
Fax
E-Mail
Web

Beliggenhed:

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

Hotellet er det ældste i delstaten Sachsen Anhalt og ligger i den
historiskspændende og idylliske by Wernigerode midt i Harzen. Hotellet og
restauranten ”Weißer Hirsch“ har været i drift siden 1717.
Hotellet befinder sig i en gammel bindingsværksbygning, der føjer sig smukt ind i
den middelalderlige bydel omkring markedspladsen. Herfra har man fri udsigt til
det gamle rådhus, slottet og Harzens højeste bjerg, Brocken (Bloksbjerg).

Hotelfaciliteter: Det familieejede hotel ”Weißer Hirsch“ (4 stjerner) huser en populær restaurant,
en bar, store selskabs- og mødelokaler, 49 hotelværelser og 2 suiter, sauna, 2
elevatorer, en PC med internetadgang for hotelgæsterne, W-LAN i hele huset
samt en parkeringskælder.

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

Hotelværelser:
Hotellet tilbyder en række forskellige værelseskategorier, som gæsterne kan vælge imellem, lige
fra Classic-enkeltværelser til Deluxe-dobbeltværelser, familieværelser og suiter. Alle værelser har
bad med bruser eller badekar og toilet og er desuden udstyret med fjernsyn, pengeboks, telefon,
radio, minibar og hårtørrer. Hotelsuiterne har også egen jacuzzi, bidét og bar. Alle værelser kan
bookes på www.hotel-weisser-hirsch.de.

Gastronomi:
Hotellets egen restaurant ”Weißer Hirsch“ har plads til 90 gæster. Menukortet byder på tyske og
internationale specialiteter. Særlig vægt lægges der på regionale vildt- og fiskeretter.
Den hyggelige ”Boulevardcafé” ligger lige ud til den gamle markedsplads og forfører sine gæster
med en overdådig kagebuffet.
Hotelbaren er et populært mødested og kendt for sit store udvalg af drikkevarer fra hele verden.
Restauranten ”Weißer Hirsch” blev i en landsdækkende gastronomikonkurrence betegnet som
”meget anbefalelsesværdig” og fremhæves også i ”Aral Schlemmer Atlas” og diverse andre
rejseguides for dens gode madoplevelser.
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Selskabs- og mødelokaler:
Hotellet råder over en stor fløj med selskabs- og mødelokaler, der kan tilpasses gæsternes
individuelle ønsker og behov. I alt er der seks klimatiserede selskabs- og mødelokaler, hver med
plads til 130 personer, og de egner sig perfekt til private fester eller firmafester, møder,
konferencer og kursusarrangementer. Samtlige lokaler er udstyret med moderne konferenceteknik
og direkte adgang til internettet (W-LAN).

Sådan finder du os: Med bilen...
1. fra A7 Hamborg-Kassel: Motorvejsfrakørsel ”Rhüden“ – B82/B6 (ny) til
frakørsel ”Wernigerode-Zentrum”
2. fra A2 Berlin-Hannover: Motorvejsfrakørsel ”Kreuz Magdeburg”, A14
Dresden/Halle til frakørsel ”Wernigerode” B81.
I Wernigerode følger du skiltene mod ”Zentrum – Parkhaus Weißer Hirsch“.
Navigationssystem: Indtast Wernigerode, Mittelstraße eller
Wernigerode Ringhotel (tilkørsel parkeringshus)
Følg dette skilt:
Tilkørsel til parkeringshuset fra Mittelstraße.
Gæsteparkering:

I parkeringskælderen ”Weißer Hirsch“ med tilkørsel fra Mittelstraße har vi
reserveret p-pladser til vore gæster, der kan lejes til nedsat gebyr.

Afstande:

131 km til lufthavnen Leipzig – Halle
95 km til lufthavnen i Hannover
90 km til Hannovermessen
63 km til Braunschweig (centrum)
67 km til Magdeburg (centrum)
2 km til banegården i Wernigerode

Betalingsmåder:

Kontant betaling (EUR), EC-kort,
kreditkort: MasterCard, Visa, Amex, JCB
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Fritidstilbud:
Wernigerode ligger i en af Tysklands mest populære ferieområder, og her skorter det ikke på
spændende og rekreative ferie- og fritidsaktiviteter hele året. Her et par eksempler:


Tur med smalsporbanen til Brocken (Bloksbjerg, 1142 m)



Wernigerode slot og slotsmuseum



Slot-festspil i juli og august



Vandringer og stavgang gennem Harz-nationalparken



Byture og -rundvisninger, f.eks. med natvægteren



Museum for luftfart og teknik



Bagning i områdets kendteste kagehus (”Baumkuchenhaus”)



Besøgsmine (”Harzer Schaubergwerk”)



Glasfabrikken i Derenburg inkl. glaspusteri



Mountainbike-ture og vintersport i Oberharz

Kære gæst, du bedes korrespondere med os på tysk eller engelsk.
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