


Bliv aktiv...
Cykelture, inlineskaten, jogge, løbe, mountainbiken, 
motorcykelture, stavgang, kælke, skisport og snow- 
boarden, vandreture og vandsport.

...vi er med!

Velkommen i naturen
Harzlig velkommen i bjergbyen Lautenthal

Ferie med  
mange aspekter...
Med den gamle bjergmands hilsen 
”Glück auf” byder vi dig hjertelig  
velkommen i vores idylliske bjergby  
Lautenthal i ”Oberharzen”.

I den her lille flyer kan du læse alt om hvad en lille by med 
ca. 2.000 indbygger kan byde på. Lær vores dejlige lille by at 
kende med sit gamle historiske torv, flotte træudskæringer 
på de gamle huse, som vidner om en lang minetradition.

På en højde mellem 300 – 600 meter over havets overflade, 
slynger veje og huse sig i den anerkendte luft kurby mellem 
floderne ”Laute” og ”Innerste”.

Lad dig bortføres i en af Harzens romantiske dale og opdag 
den over 800 år gamle bys charme.

...Lautenthal glæder sig 
til dit besøg!

I din skønneste tid af året – din ferie -  kan du 
være aktiv og gøre noget for dit helbred. Ligegyl-
digt på hvilken årstid det skulle være, vi har det 
passende tilbud til dig. Der er dæmningssøen ”In-
nerstetalsperre”, cykel- og vandreveje, friluftsbad, 
hotelsvømmehal, og et kæmpe vintersportsområde 
rundt om Lautenthal. Her kan alle ønsker opfyldes. 
Kom og opdag Harzskovenes fortryllede verden 
med sin klare krydret luft. 200 km godt ud skiltede 
vandreveje, langs med glas klare å løb, gennem den 
kølige skov og henover dug friske enge.

Ferie for aktive
Sportsmennesker elsker Harzen

Vandrotter, sæler og & Co.
Kun et lille stykke fra Lautenthal, ligger dæmningssøen  
”Innerste Talsperre”, et eldorado for alle som elsker vand og  
at solbade. Hvis du har lyst, så kan du måske også som fisker 
fange et par lækre fisk.

I det særligt bløde og kølige vand er det en fornøjelse at bade. 
Tag et solbad bagefter – nogle stæder også uden badetøj – du 
føler dig som nyfødt bagefter. For alle som ikke kan få nok af 
det, er campingpladsen ved selve søen nok den helt rigtige 
opholdsplads. Pladsen bliver bevogtet.

Men også i Lautenthal selv kan du smide dig ud i vandet og få 
en afkøling. Vores opvarmede friluftsbad (22 grader) er en god 
plads til alle aldersgrupper. Der findes en stor græsplæne, grill-
plads, legeplads, en beachvolley plads og kiosken byder  
på diverse lækre ting..

...ha‘ en glad sommer!

Ha sjov i det våde
Maritime følelser

Eventyrland
Hos os er de små helt store

Leg, sjov og action...
Børn elsker afveksling, sjov og små 
spændene oplevelser. På en ferie 
i Lautenthal føler børn sig i deres 
rette element.

Om det nu skal være på en af 
legepladserne i byen eller hos 
gæstgiverne, ved et vand slagsmål 
eller ved en af de mange aktioner 
i vores friluftsbad med sin dejlige 
lege- og beachvolley plads – her 
kan børn lege og tumle så meget 
som de har lyst.

Også ”Innerste Stausee” med sine 
mange badebugter indbyder til 
det.

...lige til Ole Lukøje kommer!


