Indehaver:
Rolf und Heike Heindorf
Bergstraße 3
38899 Trautenstein
Tel.: +49 (0) 39459 – 72155
Email: r-h_heindorf@t-online.de
Internet: www.harz-ferienwohnung-trautenstein.de
Vi tilbyder en 40 qm stor venligt indrettet ferielejlighed, som er meget velegnet til en dejlig
ferie i kurbyen. Der er senge til 2 - 4 personer. I stuen er der tv, stereoanlæg med cd og
radio, et udvalg af spil og bøger samt en doppelsofa. Det komplet indrettede køkken har
udover opvaskemaskine også et hjørne med stol. Soveværelset er udstyret med en 1.40m
bred dobbeltseng og en rummelig kommode. Dertil kommer brusekabine med wc, en lille
gang uden for, egen p-plads og et hjørne med havemøbler. Husdyr og rygning er ikke
tilladt.

Luftkurbyen Trautenstein ligger i den idylliske dal „rappbode“ omgivet af skovklædte
skråninger og krydderenge. Den næsten uberørte natur med frisk skovluft, de herlige dale
langs dæmningen „Rappbodevorsperre“, de klare bække på engene og Harzen bjergene
inviterer om sommeren til at vandre og cykle, og om vinteren til skiløb og vintervandreture
gennem den fortryllende vinterskov.
Om sommeren er I velkomne i
friluftsbadet i ”Dambachtal“, som ligger
ved skovkanten. Her kan I tage et
forfriskende bad og nyde legesagerne
og sandstranden. Om vinteren bliver
løjperne gennem skoven og engene
præpareret, hvis der er sne nok. For
cykelfans er ruten til Hasselfelde, der
ligger 5 km væk, netop blevet åbnet. I
Trautenstein er der desuden mulighed
for udflugter til hest eller med
hestevogn.

Historie - og kultrurinteresserede er
velkomne i
vores ”Chronistenstube“ og i den i
1701 færdigtbyggede barokke
bindingsværkskirke med
træhvælvninger og hestesko-pulpitur.
En attraktion er desuden tårnet fra
smalspor-jernbanen i Harzen på
„Bärenhöhe” ved ”Carlshaus”.
For den dristige klatrer er der på den
øvre platform en fremragende udsigt
over Harzen og ved klart vejr kan man
se til ”Kyffhäuser” og ”Josephskreuz
auf dem Auerberg”.

Trautenstein er en lille landsby med 2
bagere, en slagter, 2 restauranter og 1
iscafe, alle øvrige indkøbsmuligheder
samt banker og en benzintank
befinder sig Hasselfelde 5 km væk. På
grund af den centrale beliggenhed er
Trautenstein det ideelle udgangspunkt
for udflugter til alle regioner i
Harzen. Med bil eller bus kommer I
hurtigt til landsbyerne Hasselfelde og
Benneckenstein og derfra kan man
tage på opdagelsestur i det smukke
Harzen med jernbanen, der løber
tværs i gennem Harzen.

Seværdigheder i regionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlshausturm auf der Bärenhöhe
Westernstadt ”Pullman-City-Harz” in Hasselfelde
”Dr. Herrmann Blumenau Museum” in
Hasselfelde
Harzköhlerei Stemberghaus
Harzer Schmalspurbahn in Hasselfelde und
Benneckenstein
Grenzmuseum in Sorge
Sopienhof mit Ziegenalm
Tropfsteinhöhlen Rübeland
Hexentanzplatz Thale

