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„Herzlich willkommen zu jeder Jahreszeit“ er sloganet for St. Andreasberger hotellet,
og dermed rammer udsagnet plet! For hvor er de 4 årstider mere forskellige og mere
ekstreme end i bjergene ? – sen, mørkegrøn forår, enge med sommerblomster,
farverige skove og sne i massevis – det er beskrivelser, der passer til egnen i
„Oberharz”, hvor også ”Andreasberg” ligger. Stedet er altså uanset årstid en rejse
værd og hotellet „Vier Jahreszeiten“ det ideelle udgangspunkt.
Familie-hotellet er typisk for Harzen bygget med indehaverens særpræg. En
„larmende“ ro kendetegner huset i udkanten af bjerglandsbyen, som tilbyder sine
gæster doppelværelser i forskellige størrelser, alle udstyret med terrasse eller balkon.
De smagfuldt, individuelt indrettede værelser har bad og wc, kabel-tv og radio. Det
faktum, at der er bygget på skråningen af Harzen bjergene betyder, at du har en
udsigt i særklasse over dalen.
På trods af den rolige beliggenhed er der
kun 10 minutter til fods indtil centrum af
byen. Vandreruterne og løjperne er kun et
skispring væk. En alsidig morgenmad
med lokale delikatesser danner grundlag
for også at kunne benytte sig af disse
muligheder. Efter aktiviteterne udendørs i
frisk Harzen luft inviterer husets pool samt
sauna og solarium til afslapning og ro. I
St. Andreasberg skorter det ikke på
aktiviteter. Udover de traditionelle kurindretninger, hvis betydning for
menneskers ve og vel prises af alle
gæster, er bevægelse i naturen den vigtigste grund til at besøge stedet.

Nettet af vandreruter er særdeles veludbygget og skildrer såvel korte spadsereture
som dagsture. Om vinteren er ruterne løjper og skråningerne pister til såvel langrend
som alpint skiløb.
Nogle bjergsøer byder om sommeren
på velkommen afkøling og populære
picknick udflugtsmål. Populære er
også ”NationalparkWaldgaststätten“, som ligger væk
fra trafikken.
En attraktion er „Andreasberger
Hochseilgarten“, som tilbyder en
enestående klatreoplevelse højt oppe
i træerne. Et besøg værd er
besøgsminen„Grube Samson“, hvor
der i århundreder blev udvundet sølv
og andre råstoffer. I dag er gruben
rammen om et unikt museum.

Umiddelbart ved siden af tilbyder „das Nationalparkhaus“ et indblik i indtryk fra
sammenhængen mellem menneske og natur. Du kan komme med på rundvisninger
med Nationalpark-Rangers med diverse emner, videofilm og informationer om
Harzen-regionen.
”Das Lehrbergwerk „Roter Bär“ er specialiseret i spezial-rundvisninger og giver
indtryk af livet som minearbejder.
Også kulinarisk finder du i St.
Andreasberg et rigt udbud. Talrige
cafeer og restauranter disker op med
”Harzer Spezialitäten”. Som
insidertip kan nævnes
”Bernwardskapelle“, her kan du nyde
vådt og tørt i en ægte kirke!
I årets løb er der en række events,
såsom en sportslig vinterfest med
kælkekørsel og skiløb om natten,
traditionsfester som
”Wiesenblütenfest” eller ”Walpurgis”,
bjerghistoriske seminarer og
kunstudstillinger.

