Campingplatz Eulenburg
Inh. Familie Grönig
Scheerenberger Str. 100
37520 Osterode
Tel.: +49(0) 55 22 66 11
Mobil: +49 (0) 170 / 24 26 210
Fax: +49(0) 55 22 46 54
Internet: www.eulenburg-camping.de
E-Mail: ferien@eulenburg-camping.de

Campingpladser ligger som regel midt i naturen i smukke omgivelser og ved vand.
Således også med den 4-stjernede campingplads „Eulenburg“

Landskabet er det syd-vestlige „Harzvorland” og vandet er den lille harzen-flod
”Söse”. Som regel ligger campingpladserne også langt væk fra alting, så man er
meget afhængig af bilen.

Men her er campingpladsen „Eulenburg“ en undtagelse med dens 211 pladser og
separate pladser til autocampere. Til centrum af Osterode er der kun 1,5 km.
Osterode er hovedbyen og kendt for sin maleriske og historiske bykerne i
bindingsværkstil.

Der finder camperen alt, hvad hjertet begærer:
Indkøbsmuligheder, restauranter, cafeer,
vandland og en masse kultur – og fritidstilbud.
Osterode er ganske enkelt værd at se og
opleve!
Hvilket også i høj grad gælder campingpladsen
„Eulenburg”. Her finder du al den komfort, du
forventer af en moderne campingplads.
Derudover råder denne oase af afslapning over
en kiosk med fast-food, en grillplads, en 8x20m
svømmebad med rutschebane samt en
børnelegeplads.
Lige ved siden af finder man industri
mindesmærket Eulenberg. I murene af dette
gamle væveri inviterer et moderne
bowlingcentrum med 8 baner til en gang
”kuglesport” og ved siden af den findes et
moderne ”oplevelses-køkken”. Foretrækker du
fri natur og frisk Harzen-luft frem for bowling,
har du et utal af muligheder.
Vandringsruten „Harzer Hexenstieg“ har sit
udspring i Osterode. Denne rute passer også optimalt til Mountainbike. Talrige andre
ruter sørger for et bredt udbud af vandreture. Vi organiserer også gerne guidede
vandreture. Et must for alle campister er en vandretur til ”fuglestationen“
Waldvogelstation, som ligger 1 km væk efterfulgt af en rundtur på dæmningen
”Sösetalsperre”.
For entusiaster ud i minedrift er bydelen
„Lerbach“ en oplevelse værd. Et særligt tip til
Formel 1 fans skal nævnes. Den succesrige tyske
racerkører Uwe Kaufel har en meget speciel
restaurant i Osterode. Mellem bordene står
toptrimmede formel 1 biler samt andre racerbiler.
Vha simulation kan man på en storskærm køre i
disse biler på de mest berømte strækninger i
verden og måle sig med de professionelle.
Hvis du stadig ikke er overbevist om Osterrode eller skovcampingpladsen
„Eulenberg“ er noget for dig, hvad så med tilbuddet om at overnatte i frisk hø? Det
tilbyder campingpladsen i en gammel lade.
Seværdigheder i regionen:
Waldvogelstation Osterode
Sösetalsperre
Erlebnisgastronomie mit Formel 1 Feeling
Alte Burg zu Osterode
Historisches Rathaus Osterode
Einhornhöhle bei Scharzfeld/Herzberg
Hanskühnenburgklippe

