„Wow, er vi i Canada?“
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„Wow, er vi i Canada?“ Hvis du udbryder det ved ankomsten til din hotelvært, så er du
kommet til Georgshöhe i Thale. Thale, denne gamle by ved udgangen af Bode-dalen er
altid en rejse værd.
Byen har meget at tilbyde sine gæster: Floden Bode med dens vilde skum og dens dal,
der skærer sig dybt ind i granitten i Harzen, „Heksedansepladsen“ med gastronomi,
dyrepark, bjergteater og en fabelagtig udsigt, hestetrappen, svævebanen med klatrehave,
stolelift, styrtløbs-løjpe, Harzen-bobslæde, og Funpark med Indoor-Golfcentrum.

At dette stykke af Nordharzen er noget specielt opdagede Kirkens mænd allerede i det 10.
århundrede og byggede nonneklosteret Wendhusen, som gælder som beboelsens første
bygning. I dag er Thale en lille by med 14.000 indbyggere og en moderne turistisk
infrastruktur. Bjergteatret i Harzen med dets enestående naturscene og den årlige
Valborgsnat har bidraget til at gøre byen kendt langt ud over Harzens grænser. Thale idag,
det er ferie for hele familien. Også byens omegn har noget at byde på: Laksedamme i
Timmenrode, Burg Regenstein, Kloster Michaelstein, Kalziumsole-Bad Suderode,
Verdenskulturarvsbyen Quedlinburg, drypstenshulen Rübeland, Buggy-Piont Wernigerode,
de naturlige badesøer i Harzen og meget andet.

Hos dine gæstgivere, familien Kaiser på
Georgshöhe, finder du den oase af ro, som du
har brug for til at tanke kræfter til den næste
dag. Midt i skoven, der hvor ræv og hare
siger ”god nat” til hinanden, ligger den lille
familienpension. På en bjergtop, højt over
Thale, med en storslået udsigt, som du ikke
skal dele med fremmede. Du sover enten i et
kanadisk blokhus eller i ferieværelser typiske
for Harzen i skovhuset.
Et stort velholdt udendørsareal giver god plads
til at slappe af og til at lege på for børn. En
rustikal grill giver dig lyst til en ”Harzer Holzfällersteak“ eller „Harzer Schmorwurst“, dertil
en Hasseröder Pils. Du kan også nyde en hjemmelavet slåen-, brombær- eller blåbærvin
fremstillet af frugter fra Harzen. Det omfattende morgenmåltid med lokale specialiteter
serveres i en rustik ”Harzstube”, på terrassen eller i haven. Hvis du ønsker det, kan du
også spise til aften.

I de omliggende løv- og mixskove findes godt afmærkede vandreveje. Ikke mindst i
sensommeren og til efteråret kan det svare sig at gå på svampejagt. Hvis du vil føle dig
som i den kanadiske vildnis, men ikke savner den lange flyvetur, så er pension Forsthaus
Georgshöhe en god erstatning.
Vi glæder os til at se jer!

