Indehaver: Herr Ronny Vermeiren
Auf der Hohe 1
06493 Ballenstedt
Telefon: +49 (0) 39 483 979 000
Email: auf-der-hohe@t-online.de
Internet: www.hotel-hohe.harz-urlaub.de
Landsbyen, som ligger i den nordøstlige udkant af Harzen, gælder som vugge for
det hedengangne fyrstedømme Anhalt og kan se tilbage på en mere end tusind år
gammel historie. Her ved Ballenstedt var hovedsæderne for „askanierne“ og senere
„anhaltinerne“, som i middelalderen hørte til de vigtigste saksiske adelsfamilier.
Slottet, slotsteatret og slotsparken vidner den dag i dag om forgangne tiders glans.
Hele regionen omkring Ballenstedt emmer af historie.

Også naturmæssigt er regionen storslået. Gran-, bøge- og blandede skove og talrige
små bjergdamme præger billedet. En afvekslende vegetation med bjerg-enge
inviterer til picknick i solen. Adskillige vandreruter, der er nemme at finde, fører til
alle seværdighederne og naturperlerne.
Her i området er der et meget interessant
karstlandskab, som afgrænses mod øst af
den såkaldte „Taufelsmauer“, som vi her
kalder „Gegensteine”.
Et meget særpræget landskab med sjælden
flora som sommer- og efterårsorkideer. Om
foråret er der et stort bed med doretealiljer.

Midt i det hele er der en flyveplads for små
fly, svævefly, lette fly, dragefly og luftballoner.
Fra flyvepladsen kan man starte på
vidunderlige rundflyvninger i Harzen og ture
der ender med faldskærmsudspring. Og over
flyvepladsen ligger en racerbane for motocross, enduro, Trail og 4WD fans samt en
skydebane for dueskydning og små pistoler.
I Meisdorf, der grænser umiddelbart op til
Ballenstedt, venter en smukt beliggende
golfbane med 18 huller på nybegyndere,
øvede og professionelle. Efter de sportslige udfordringer kan du slappe af i
svømmehallen i Ballenstedt, som er et terapi- og wellness-centrum på en og samme
tid.
Omegnen byder på mange seværdigheder. Eksempelvis ”Burg Falkenstein“, „die
Roseburg“, „die Stiftskirche Gernrode“, Verdenkulturarvsbyen Quedlinburg og „
Bodetal“.
Centrum for alle disse udflugter kan
passende være det fine og moderne hotel
„Auf der Hohe“ , som glæder sig til dit
besøg. Her får du yderligere insidertips til din
helt personlige ferieplanlægning. Du bor i 1,2-,3- eller 4-værelses-lejligheder, som alle er
udstyret individuelt og moderne med bruser
eller badekar.

Vi lægger stor vægt på god forplejning,
køkkenet er „Gut bürgerlich“ og matcher
dine forventninger. Om foråret og om
sommeren kan du nyde vådt og tørt på
restaurantbalkonen eller i ”Biergarten”.
Imens kan dine børn jo lege og hygge sig
på eventyr-legepladsen. Du kan benytte det
veludstyrede fitness- og wellness-området.
Personalet og den hollandske indehaver
har altid et åbent øre mht dine ønsker.
Vi ses i Ballenstedt!!

