
           
 

Adresa:  Ringhotel “Weißer Hirsch“ 
   Marktplatz 5 
   38855 Wernigerode, Nemecko 
 
Tel.:   +49 (0)3943-602020 
Fax:   +49 (0)3943-633139 
E-Mail :  info@hotel-weisser-hirsch.de 
Internet:  www.hotel-weisser-hirsch.de 
 
 

Poloha a okolie: V srdci mesta Wernigerode v regióne Harz  sa nachádza najstarší 
dochovaný hotel spolkovej zeme Sachsen-Anhaltsko, „Weißer Hirsch“ 
(Biely jeleň).  
Hotel stojí v historickom jadre mesta, priamo na námestí, tvárou v tvár 
historickej radnici, harmonicky zasadený do obrazu stredovekého mesta 
hrázdených domov. 

 

   Železničná stanica: Wernigerode (2 km) 
   Letisko:  Hannover (95 km) 
 

Hotel: Rodinný štvorhviezdičkový hotel, disponujúci 2 výťahmi, počítačom s 
prístupom na internet, 20 parkovacími miestami a 32 garážovými 
miestami. 

 
 

Ubytovanie: 51 elegantných izieb, z toho 3 jednolôžkové, 31 dvojlôžkových, 11 
komfortných a 6 apartmánov. 
Všetky izby sú vybavené sprchou (vaňou) s WC, písacím stolom, 
televízorom, trezorom, fénom, minibarom a bezdrôtovým pripojením k 
internetu, apartmány sčasti tiež vírivkou a barom. K dispozícii sú aj 
nefajčiarske a bezbariérové izby. Všetky izby je možno rezervovať aj 
cez našu internetovú adresu www.hotel-weisser-hirsch.de. 
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Konferenčné  6 sálov pre usporiadanie banketov a zasadaní pre až 160 ľudí, priamy 
priestory:  prístup na internet cez W-LAN vo všetkých konferenčných priestorách. 
 
Restaurant: Restaurant „Vis à vis“ pre 90 hostí, Boulevardcafé so 75 miestami a 

hotelový bar; regionálne špeciality, nemecká aj medzinárodná kuchyňa, 
veľký výber vín, z reštaurácie a kavárne výhľad na historickú radnicu 
mesta Wernigerode. 

 

   
 

Špeciálne služby: bezdrôtové pripojenie na internet v celom hoteli a konferenčných 
priestoroch, hotelový kiosk,  
kompletná organizácia sobášov, osláv, rušňovodičských a ritierských 
večerov, vstupenkový servis pre najrôznejšie podujatia a veľa ďalších;  
ponuka aranžmá na vyžiadanie  

 
Voľný čas:  uvolnenie v hotelovej saune 
   Voľnočasové aktivity: 

- Jazda harzskym úzkorozchodným vlakom na Brocken (1142 m) 
- Návšteva Wernigerodského zámku so zámockým múzeom  

(v júli a auguste spojená aj s návštevou slávnostných zámockých hier) 
- Výlety Národným parkom Harz 
- Prehliadky mesta a nočné prechádzky s wernigerodským hlásnikom 
- Prehliadky historickej radnice 
- Múzeum leteckej dopravy a techniky 
- Návšteva regionálneho banského závodu 
- Skláreň Derenburg 
- Nordic-Walking, jazda na horskom bicykle 
- Zimné športy v regióne Oberharz 
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Príjazd:  A7 Hamburg-Kassel: Exit „Rhüden“ – B82/B6n, - Exit  
   Wernigerode Zentrum 
   A2 Berlin-Hannover: Exit „Kreuz Magdeburg“ –  

A14 Dresden/Halle – na B81 alebo B6n Wernigerode  
príjazd vo Wernigerode: 
smer Zentrum – Parkhaus „Weißer Hirsch“,  
Zadanie do navigačného systému: „Wernigerode-Mittelstraße“ alebo  
„Wernigerode-Ringhotel“ (príjazd k parkovaciemu domu) 
 
 

Možnosti platby: EC-Cash, Mastercard, VISA, American Express, JCB 
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