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Den har ikke alene en 100-årig tradition, „Grüne Tanne“ har også et usædvanligt
godt rygte. Det hele begyndte på arealet „Mandelholz“ med brød med fedt og
kærnemælk. Minna Günther, en hyttearbejders kone, prøvede at forbedre familiens
indkomst og tilbød i begyndelsen af sidste århunderede vandringemænd at spise og
drikke. Ideen viste sig at være god og således opstod pension „Zur Grünen Tanne“.
Minna Günthers børn udvidede pensionen. Den gamle skovsti blev til en vej, som gik
fra Wernigerode via Elend til Braunlage.

Hyggelig og idyllisk blev „Grüne Tanne“ til et insidertip – Mandelholz kender enhver
der bor i Harzen. Efter genforeningen overtog grundlæggerens barnebarn, Liesgret
Wewer og hendes familie huset. Der blev indvesteret en hel del for at „Grüne Tanne“
kunne blive et moderne hotel og restaurant. Man har så vidt muligt bibeholdt
mormorens traditioner.

I dag er Mandelholz en oplevelse! Typisk Harzen, meget smagfuldt og med tradition
er „Grüne Tanne“ et besøg værd – ligemeget på hvilken årstid.
Hotelgæster føler sig hjemme i de moderne og individuelt indrettede værelser. De
bliver begejstret over atmosfæren huset har. Ikke nok med det, selv den kulinariske
oplevelse vil de fleste rose til skyerne. Friske lokale produkter bliver hver dag
forarbejdet i “Grüne Tanne”. Enhver der besøger “Grüne Tannes” restaurant eller
cafe kan opleve dette. Som noget helt særligt kan retterne med vildt fra skovene i
Harzen anbefales. Hyggeligt bliver det når det er koldt udenfor og man kan sidde
foran kaminens ild. Efter eller før et godt måltid kan man gå en tur i „Mandelholz“.

Vi anbefaler en rundtur omkring mandelholzdæmningen, med „Grüne Tanne“ som
start og mål. Hotelgæster vil være begejstret over den nyindrettede wellness-bygning
med sauna, grotte og saunahave, dampbad, whirlpool, solarium og fitnessrum. Her
kan De stresse helt af med fx. en dejlig massage.

„Grüne Tanne“ er blevet landskendt som foranstaltningssted, hvor mottoet er velvære
for krop og sjæl. Især vores 4-retters menu har efterhånden fået kultstatus.
Forøvrigt kan man på ca. ½ time gå til Brockenbanen i Elend. At se Harzen kørende i
damplokomotiv er den dejlig og smuk oplevelse.
Vi glæder os til at se dig! Familie Wewer

