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Hildesheim 30 km 55 km 70 km 115 km

Alfeld 0:35 h 55 km 45 km 115 km

Goslar 0:45 h 0:55 h 100 km 60 km

Höxter 1:15 h 0:50 h 1:30 h 160 km

Quedlinburg 1:15 h 1:25 h 0:40 h 1:50 h
Maleriske bindingsværkshuse, moderne kunst bag historiske 

fasader, romantiske gyder med små cafeer og restauranter, og 

højt beliggende, den romanske sti� skirke: Quedlinburg er en le-

vende UNESCO-verdenskulturarvsby lige nord for Harzen. Med 

bydelene Bad Suderode og Gernrode forener sig verdenskultur-

arv, kurbad og naturnærer kursteder. Quedlinburgs gamle bydel, 

er med dens 2069 bindingsværkshuse, fra 8 århundrede, er den 

største seværdighed. Alligevel er det en levende by. Kunstnere 

åbner deres atelierer og ,,Drei-Sparten-� eater“ byder på et stort 

sceneprogram. Rigtig hyggelig bliver Quedlinburg i Juletiden.

�  ankomst til Hildesheim
�  guided bytur: ,,UNESCO-verdenskulturarv i Hildesheim“
�  overnatning i Hildesheim

�  formiddag: UNESCO-verdenskulturarv Fagus-værket i Alfeld (35km)
�  3 i 1 billet-UNESCO-besøgercentrum, 

Fagus-Gropius-udstilling & Fagus-galleriet
Optimal: frokost i Fagusværket 

� e� ermiddag: videre til Corvey (45km)
�  entre i slottet Corvey 

Optimal: guided tur
�  tilbage til Hildesheim - overnatning

�  formiddag: guided tur i domkirkemuseet Hildesheim
�  e� ermiddag: til fri disposition
�  videre til Goslar, overnatning i Goslar

�  formiddag: guided rundgang gennem den gamle bydel med 
besøg i det berømte kejserhus, Kaiserpfalz

�  e� ermiddag: besøg i museet og guided tur i 
malmbjergværket Rammelsberg

� overnatning i Goslar

�  formiddag: videre til Quedlinburg (60km)
�  guided tur gennem den gamle bydel i Quedlinburg

Optimal: dere� er frokost

Kun e� er forespørgsel og tilgængelighed

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Hildesheim Marketing GmbH
Besucherzentrum Welterbe Hildesheim & tourist-information
Tlf. +49 (0) 5121 1798 257
pauschalen@hildesheim-marketing.de

Sie haben nicht genügend Zeit, um 
alle Welterbestätten zu besuchen? 
Lassen Sie sich einzelne Bausteine 
individuell zusammenstellen.

�  ankomst til Quedlinburg
�  guided tur gennem den historiske gamle bydel 

og på slotsbjerget, dere� er til fri disposition
� overnatning i Quedlinburg

�  formiddag: tur med damptoget (HSB - Harzer Schmalspur-
bahn) til Alexisbad (25km)

�  frokost i Alexisbad
�  e� ermiddag: tur med bus til Wernigerode (55km)
�  rundgang gennem den ,,kulørte by nær Harzen“, 

dere� er til fri disposition
�  tilbage til Quedlinburg - overnatning

� formiddag: tur til Goslar og guided bytur
�  frokostpause og tid til fri disposition
�  e� ermiddag: besøg i malmbjergværket Rammelsberg
� tilbage til Quedlinburg eller hjemrejse

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Quedlinburg-Information der 
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH
Tlf. +49 (0) 3946 905 625
qtm@quedlinburg.de
www.quedlinburg.de
www.adventsstadt.de
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GRUPPETILBUD

Guided tur i verdenskulturarvs-
byen med den gamle bydel og 
slotsbjerget.

Varighed: 90-120 min. 
Pris pr. Gruppe (minimum 
15 personer): fra 60 €

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Quedlinburg-Information der 
Quedlinburg-Tourismus-Marketing
GmbH
Markt 4, 06484 Quedlinburg 
Tlf. +49 (0) 3946 905 625
qtm@quedlinburg.de
www.quedlinburg.de
www.adventsstadt.de

Mellem Harzen og Weserfl oden

UNESCO-verdenskultur-
arvsstederne i Alfeld, 
i Harzen, i Hildesheim, 
Höxter og i Quedlinburg
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Quedlinburg

Den gamle bydel

HARZ
UNESCO

WELTERBE
im

Programforslag

UNESCO-total: Fem UNESCO-
verdenskulturarvssteder på fem dage

Programforslag

Harzen: Oplev UNESCO-verdens-
kulturarvestederne Quedlinburg 
og Goslar

Pris for grupper minimum 20 personer, i dobbeltværelse med morgenmad 
inkl. program

fra 299 €
Pris pr. gruppe, minimum 20 personer, i dobbeltværelse og halvpension 

inkl. program

fra 249 €

Tips: I har ikke tid nok til at besøge alle verdenskulturarvsstederne? 
Så kan enkelte led sammensættes til en individuel tur. Tourist-
informationerne i Hildesheim og Quedlinburg vejleder gerne.

pr. person pr. person
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Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

 

 

Alfeld 

Fagus-værket
Harzen

Malmbjergværket Rammelsberg,
den gamle bydel i Goslar og 
højharzens vandindustrisystem

Hildesheim 

St. Michaelis, Domkirken og 
Domkirkeskatten

Höxter

,,Vestværn“ fra karolingertiden
og Civitas Corvey

Fagus-værket, 1911, første bygning i moderne industriarkitektur, 

bygget af arkitekten og Bauhaus-grundlæggeren Walter Gropius. 

Værket blev 2011 anerkendt som UNESCO-verdenskulturarv. 

Det lykkedes arkitekten, at give en middelstands virksomhed, et 

fuldstændigt og udsædvanligt nyt udseende, som afviger fra det 

traditionelle. Værket afspejler en arkitektopfattelse, der for første 

gang tager hensyn til lys, lu�  og klarhed. Derudover udviser det 

levende mindesmærke sig, ved sin aktive produktion den dag i dag. 

I over 100 år er der i dette betydningsfulde industriværk fremstillet 

skolester.

Verdenskulturarvsstederne ,,Malmbjergværket Rammelsberg, den 

gamle bydel i Goslar og højharzens vandindustrisystem“ strækker 

sig over 200 kvadratkilometer. Her befi nder sig en af verdens største 

montanregioner (bjergværksregioner). Til verdenskulturarven i 

Harzen hører der mange museer, og frit tilgængelige landmindes-

mærker – fra Auerhahn – Teichkaskade til Zisterzienserklosteret 

Walkenried. Kom på sporet af menneskelig kreativitet og genialitet. 

Se tilbage på 3000 års minedri� skultur, og 800 års vandudnyttel-

se til industriel brug. Lad dig inspirere for fremtiden af fortiden. 

Udforsk UNESCO-verdenskulturarven i Harzen.

Allerede i 1985, blev to af Hildesheims kirker, og deres kunstskatte, 

optaget i UNESCO-verdenskulturarven: St. Michaelis, en af de 

kønneste kirker, fra den tidlige romanske middelalder i Tyskland. 

St. Michaelis bevarer sammen med Mariendomkirken, og dens 

domkirkeskat, et enestående ensamble, af middelalderlig indret-

ningskunst. Sammen formidler de to nabokirker, historisk tæt 

forbundende, et overblik over indretningen af romanske kirkerum, 

så omfattende, som det i omfang ikke er set andre steder.

Det forhenværende kejserlige Benediktinerabbedi Corvey, i nær-

heden af Höxter, med dets næsten 1200 årige historie, betragtes 

som en af de mest betydningsfulde klostergrundlæggelser fra 

middelalderen i Tyskland. Beliggenheden, ved Weserfl oden, har 

gjort det belejliget at komme dertil. Derfor blomstre det i det 9. 

og 10. århundrede, og udvikles til et center for åndelighed, kultur 

og erhverv, på et område hvor Saxerne havde overherredømmet. 

Med sit næsten fulfstændigt bevaret vestværn, tårne med indgang 

til kirken i vest, og den dybliggende Civitas Corvey, blev det 

forhenværende Rigsabbedi og slottet i 2014 optaget i UNESCO- 

verdenskulturarven.

GRUPPETILBUD

Guided tur i det levende mindes-
mærke Fagus-værket, med besøg 
i den aktive skolesteproduktion, 
og dere� er individuel besøg i 
Fagus-Gropius udstillingen, 
UNESCO-besøgercentret, 
Fagus galleriet

Varighed: 1 time
Pris pr. person 12 €, 
fra 15 personer og 
ope� er 10 € pr. person

GRUPPETILBUD

Aktuelle gruppetilbud fi nder I på 
websiden for verdenskulturarvssteder 
i Harzen under:
www.welterbeimharz.de

GRUPPETILBUD

Guided bytur med besøg i 
St. Michaelis og domkirken

Varighed: 2 timer
Pris pr. Gruppe (max. 25 personer): 
80 € + guidens honorar

Kort guided tur, Besøgercentrum
Welterbe Hildesheim

Varighed: 30 min
Pris pr. Gruppe: 19 €

GRUPPETILBUD

Guided tur ,,Fra Rigsabbedi til 
verdenskulturarv“ 

Varighed: ca. 1 time
Pris pr. Gruppe (max. 25 personer): 
70 € + museumsentre

Også muligt som arragement fra 43 € 
pr. person med sejltur og frokost.

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Tourist-Info Höxter | Weserstraße 11
37671 Höxter | Tlf. +49 (0) 5271 19433 | 
info@hoexter-tourismus.de

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

UNESCO-Welterbe Fagus-Werk
Hannoversche Straße 58
31061 Alfeld
Tlf. +49 (0) 5181 790
info@fagus-werk.com
www.fagus-werk.com 

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Sti� ung Bergwerk Rammelsberg, 
Altstadt von Goslar und 
Oberharzer Wasserwirtscha� 
Bergtal 19
38640 Goslar
Tlf. +49 (0) 5323 98950
info@bergwerksmuseum.de
www.welterbeimharz.de

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Hildesheim Marketing GmbH
Besucherzentrum Welterbe 
Hildesheim & tourist-information
Rathausstraße 20 (Tempelhaus)
31134 Hildesheim
Tlf. +49 (0) 5121 17980
tourist-info@hildesheim-marketing.de
www.hildesheim.de/unesco 

SERVICE, VEJLEDNING & BOOKNING

Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH
Schloss Corvey
37671 Höxter
Tlf. +49 (0) 5271 68168
info@welterbe-corvey.de
www.welterbe-corvey.de

Fem verdenskulturarvssteder 

mellem Harzen og Weserfl oden

Regionen mellem Harzen og Weser-
fl oden, kendetegner sig ved en tæt be-
liggende og blandet mangfoldighed af 
verdenskulturarvssteder. I en omkreds 
af godt 100 km kan man fi nde fem ver-
denskulturarvssteder: i Alfeld, i Harzen, 
i Hildesheim, Höxter og i Quedlinburg.

Hvert kulturarvssted er enestående, og 
har sin helt egen historie. Og alligevel 
har de historie til fælles: højharzens 
vandindustrisystem og malmbjerg-
værket Rammelsberg i Goslar vidner 
om minedri� ens  blomstringstid i 
området, verdenskulturarvskirker i 
Hildesheim , og det forhenværende 
rigsabbedi Corvey , er indtryksfulde 
vidnesbyrd fra middelalderens kirke-
kunst. De gamle bykerner, i Goslar og 
Quedlinburg , fortryller med deres 
velbevarede gamle bindingsværkshuse. 
I Fagus-værket i Alfeld , den første 
industribygning i moderne tid, i 
Tyskland, bliver der den dag i dag 
produkseret skolester. 

De korte strækninger mellem de forskel-
lige kulturarvesteder gør det muligt, at 
besøge fl ere på en dagstur. Man kan også 
besøge alle fem steder i en femdagstur.

Vi vil gerne indviterer jer: lær UNESCO- 
verdenskulturarv at kende! At have fem 
på så kort afstand, er unikt.


