
Delstat Sachsen-Anhalt 
 
 
Beliggenhet: Østtyskland 
Størrelse: 20.451,58 km² 
Befolkning: ca. 2,3 Millioner
Hovedstad: Magdeburg med ca. 237.000 innbyggere
Internet: www.sachsen-anhalt.de
 
 
Gjennom hele delstaten Sachsen
ble grunnlagt i 1993 og tilsammen ca. 1.000 Kilometer langt. Hvert år kommer nesten |1,6 
Millioner besøkere. På veien ble du kjent med middelalderstid fra 950 til 1250 i 
middeltyskland. 
 
 
Magdeburg – delstatens hovedstad
 
 
Magdeburg der Sachsen-Anhalts hovedstad. Byen ble grunnlagt omtrent året 800. Da delstad 
Sachsen-Anhalt i 1990 grunlagt ble Magdeburg hove
ligger ved elven Elbe. Kjente severdigheter i Magdeburg er domkirka, gamle Rådhus, 
Magdeburger Reiter, Kloster unser Lieben Frauen og Elbauenpark. Parken ble grunnlagt, da 
tyske hageutstilling var i 1999 i Magdeburg.
 

 
Veldig kjent er også grønne Zitadelle. Bygningen er en av de siste bygninger som var planlagt 
fra arkitekt Friedensreich Hundertwasser. 
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Gjennom hele delstaten Sachsen-Anhalt kann du reiser på såkalte Straße der Romanik. Veien 
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Mer om Magdeburg finner Du hos:
Tourist-Information Magdeburg
Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH
Breiter Weg 22 
D-39104 Magdeburg 
Telefon: +49 391 63601-402  
Faks:+49 391 63601-430  
Epost: info@magdeburg-tourist.de
Internet: www.magdeburg-tourist.de
 
 

Mer om Magdeburg finner Du hos: 
Magdeburg 

Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH 

 

tourist.de  
tourist.de 

 



Tangermünde 
 
70 kilometer norlig fra Magdeburg ligger Tangermünde direkt ved elven Elbe. Her bor  
10.000 innbyggere. Tangermündes historie gå tilbake til året 1275. Byen har en meget godt 
bevart gamle by. Her finner du mange bindingsverkshus og murstenhusene. Tangermündes 
slott er nesten heldt bevart og ligger direkt ved siden av Elbe. Til Tangermünde kommer du 
med bil via B 188. 
 
Tangermünde torv 

 
 
Mer om Tangermünde finner Du hos:
Tangermünder Tourismus-Büro
Regine Schönberg 
Markt 2 
D-39590 Tangermünde 
Telefon: +49 39 32 2/22 39 3 
Faks:+49 39 32 2/22 39 4  
Epost: buero@tourismus-tangermuende.de
Internet: www.tourismus-tangermuende.de/
 

70 kilometer norlig fra Magdeburg ligger Tangermünde direkt ved elven Elbe. Her bor  
10.000 innbyggere. Tangermündes historie gå tilbake til året 1275. Byen har en meget godt 

gamle by. Her finner du mange bindingsverkshus og murstenhusene. Tangermündes 
slott er nesten heldt bevart og ligger direkt ved siden av Elbe. Til Tangermünde kommer du 

finner Du hos: 
Büro 

 

tangermuende.de  
tangermuende.de/ 

70 kilometer norlig fra Magdeburg ligger Tangermünde direkt ved elven Elbe. Her bor  
10.000 innbyggere. Tangermündes historie gå tilbake til året 1275. Byen har en meget godt 

gamle by. Her finner du mange bindingsverkshus og murstenhusene. Tangermündes 
slott er nesten heldt bevart og ligger direkt ved siden av Elbe. Til Tangermünde kommer du 

 



Tangermünde 

 
 
Wernigerode – populær bryllupsrådhus ved foten av Brocken
 
 
Området rundt Wernigerode er Tysklands nordligste middelhøye fjellområde som heter Harz. 
Wernigerode med 36.000 innbyggere ligger i Øst
Tyskland etter sammenslåingen. Til Wernigerode kommer du med bil via B 6.
 
Wernigerode – Rådhus 

populær bryllupsrådhus ved foten av Brocken 

Området rundt Wernigerode er Tysklands nordligste middelhøye fjellområde som heter Harz. 
Wernigerode med 36.000 innbyggere ligger i Øst-Harz og dermed i et av de nye delstatene i 
Tyskland etter sammenslåingen. Til Wernigerode kommer du med bil via B 6.

 

Området rundt Wernigerode er Tysklands nordligste middelhøye fjellområde som heter Harz. 
Harz og dermed i et av de nye delstatene i 

Tyskland etter sammenslåingen. Til Wernigerode kommer du med bil via B 6. 

 



I Wernigerode finner du et stort antall gamle bindingsverkshus fra 
gjør byen til en gammel middelalderby. 
 
Kjent er Wernigerode til sin Rådhus og sin fine slott. Rådhus er spesielt i Østtystland veldig 
populær hos bryllupsparene. Fra sentrum kan du reise med Brockenbahn, en gammel 
dampjernebane, fra byen til Brocken. Brocken er det høyeste fjellet i Harz.
 
Wernigerode – Slott 

 
I Wernigerode har du også mulighet å beøke en ”miniaturpark”. Parken gjelder som en av de 
vakkerste miniturparker i Tyskland.
Parken er sesongåpnet fra April til Novemb
historisk interessante bygninger fra hele Harzregionen som ble bygget i målestokk 1 : 25. Den 
mest kjente er rådhus fra Wernigerode, Kaiserpfalz fra Goslar og domkirka fra Wernigerode.
 
 
Mer om Wernigerode finner Du hos:
Tourist-Information Wernigerode
Marktplatz 10 
D-38855 Wernigerode 
Telefon: +49 39 43/55 378 35
Faks: +49 39 43/55 378 99 
Epost: info@wernigerode-tourismus.de
Internet: www.wernigerode-tourismus
 
Mer informasjon om miniaturpark
Park und Garten GmbH Wernigerode
Dornbergsweg 27, D-38855Wernigerode
Telefon: + 49 3943/ 40 89 10 11
Epost: info@wernigeroeder-buergerpark.de
Internet: www.miniaturenpark

I Wernigerode finner du et stort antall gamle bindingsverkshus fra forskjellige århundrer  som 
gjør byen til en gammel middelalderby.  

Kjent er Wernigerode til sin Rådhus og sin fine slott. Rådhus er spesielt i Østtystland veldig 
populær hos bryllupsparene. Fra sentrum kan du reise med Brockenbahn, en gammel 

e, fra byen til Brocken. Brocken er det høyeste fjellet i Harz. 

I Wernigerode har du også mulighet å beøke en ”miniaturpark”. Parken gjelder som en av de 
vakkerste miniturparker i Tyskland. 
Parken er sesongåpnet fra April til November. Her befinner seg omtrent 50 kulturelt og 
historisk interessante bygninger fra hele Harzregionen som ble bygget i målestokk 1 : 25. Den 
mest kjente er rådhus fra Wernigerode, Kaiserpfalz fra Goslar og domkirka fra Wernigerode.
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Quedlinburg – Hjemmeområdet mitt med stor fortid og Advent i gårdene
 
 
Området rundt Quedlinburg er Tysklands nordligste middelhøye fjellområde som heter Harz. 
Quedlinburg med 26.000 innbyggere l ligger i Østharz og dermed i et av de nye delstatene i 
Tyskland etter sammenslåingen. Til Quedlinburg kommer du med bil via B 6.
 
Quedlinburg – Torv 

 
Quedlinburg er en gammel bindingsverksby som star også på Unescos Kulturarvliste. I 
Quedlinburg, som ligger ved elva Bode, finner du over 1200 forskjellige hus i bindingsverk.
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Quedlinburg er en gammel bindingsverksby som star også på Unescos Kulturarvliste. I 
Quedlinburg, som ligger ved elva Bode, finner du over 1200 forskjellige hus i bindingsverk. 



 
Quedlinburg – Husene i bindingsverkstil

 
Ved Finkenherd fikk Heinrich I i år 919 beskjed om at han var kong. Quedlinburg er 
Tysklands vugge. I sentrum av Quedlinburg finner du et vakkert torv og rådhuset med 
Rolandstatuen og mange, mange fine kirker, gat
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Ved Finkenherd fikk Heinrich I i år 919 beskjed om at han var kong. Quedlinburg er 
Tysklands vugge. I sentrum av Quedlinburg finner du et vakkert torv og rådhuset med 
Rolandstatuen og mange, mange fine kirker, gater og steder. 
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På Slottfjellet finner du Slottet med stiftkirka. I 1993 ble domkirkeskatten levert tilbake til 
dette stedet. Skatten hadde vært over 45 år i USA. Ved foten av slottsfjellet befinner seg 
Klopstock-Hus og Finkenherd. 
 
Siden november 2017 er det også mulig å kjøpe finsk og skandinavisk spesialiteter og design, 
blant annet fra Pentik, Kivi og Lapponia. Kikk in i butikk Little Finland 
 

 
 
Little Finland / Spirit of North 
Bockstraße 7 
06484 Quedlinburg, 
Sachsen-Anhalt 
Germany 
Telefon: + 49 3946 6499811 und +49-151-12046825 
E-Mail: kontakt@littlefinland.de. 
Internet: www.littlefinland.de, Facebook/littlefinland.de Instagram/littlefinland.de 
 
 
Vår overnattingsanbefaling i Quedlinburg er Kurhotel Bad Suderode. Hotellet har omtrent 30 
velutstyrte romene og velværområde med sauna. Hotelet ligger i Quedlinburgs bydel Bad 
Suderode som ligger ca. 10 kilometer fra Quedlinburg. Beliggenheit er i såkalte Kurpark.  
Hotellet er en bra utgangspunkt til turer i hele harzomrade med bil, buss eller damptog. Huset 
er for noen år siden i den gamle bindningsverkstilen nybygd og minner til de gamle 
pensjonhusene fra begynnelsen av 20. tallet. 



 
Kurhotel Bad Suderode 

 
 
Kurhotel Bad Suderode 
Schwedderbergstraße 1 – 3 
OT Bad Suderode/Harz 
D-06485 Quedlinburg 
Telefon: +49 39 4 85/546-0 
Faks: +49 39 4 85/546-510 
Epost: info@kurhotel-bad-suderode.de
Internet: www.kurhotel-bad-suderode.de
 
Mer om Quedlinburg finner Du hos:
Quedlinburg Information 
Markt 4 
D-06484 Quedlinburg 
Telefon: +49 39 46/90 56 24 
Faks: +49 39 46/90 56 29 
Epost: qtm@quedlinburg.de 
Internet: www.quedlinburg.de
 
 
Ballenstedt – Anhalts vugge 
 
Ballenstedt er en liten by i nærheten av Quedlingburg i Østharz med lang historie. Nesten 
10.000 innbyggere bor her. Straße der Romanik krysser byen, so fikk i 2010 rekrasjonssted. 
Allerede i året 1073 ble Ballenstedt oppført for første gang. I året 1543 fikk Ballenstedt 
byenrett. Mest kjent bygning i byen er slott med sin store park og Slottteater ved øvre siden av 
Slottalleen. 

suderode.de 
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Ballenstedt - Slottalle 

 
Ballenstedt kaller også Anhalts
denne tiden Askaniere. De gjelder som forfedre av alle anhaltinske fyrstefamilier. I dag er 
Anhalt er en delstat av Sachsen
 
Ballenstedt - Slott 

Ballenstedt kaller også Anhalts-Vugge. Opprinnelse kommer fra 1100 tallet. På slottet bodde 
denne tiden Askaniere. De gjelder som forfedre av alle anhaltinske fyrstefamilier. I dag er 
Anhalt er en delstat av Sachsen-Anhalt. 
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Mer om Ballenstedt finner Du hos:
Tourist-Information Ballenstedt
Anhaltiner Platz 11, 06493 Ballenstedt
Telefon: + 49 39 483/263 eller + 49 39 48 3/97 90 98
Faks: + 49 39 48 3/97 110 
Epost: kontakt@ballenstedt-information.de
Internet: www.ballenstedt.de 
 
 
Naumburg – midt i Tysklands nordligste vinregion
 
 
Naumburg befinner seg i delstat Sa
Naumburgs historie går tilbake til året 1012.
 
Byen ligger ved munningen av elvene Unstrut og Saale. Ved begge sider av disse elvene 
befinner Tysklands nordligste vinregion seg, den såkalte „Saale
området er veldig populært, spesielt i 
 
Naumburg - Torv 

 
 
Naumburgs største severdigheter er Domkirken St. Peter og Paul med sine stiftsfigurer, 
dessuten Nietzsche Hus, Marientor, Wenzelsturm og Naumburgs gamle by. Den eldste 
av gamlebyen ble bygget rundt 1215. Naumburgs torv er omgitt av koselige hus fra barokk
og renessansetiden. 
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midt i Tysklands nordligste vinregion 

Naumburg befinner seg i delstat Sachsen-Anhalt. Byen har nesten 35.000 innbyggere. 
Naumburgs historie går tilbake til året 1012. 

Byen ligger ved munningen av elvene Unstrut og Saale. Ved begge sider av disse elvene 
befinner Tysklands nordligste vinregion seg, den såkalte „Saale-Unstrut vi
området er veldig populært, spesielt i Østtyskland. 

Naumburgs største severdigheter er Domkirken St. Peter og Paul med sine stiftsfigurer, 
dessuten Nietzsche Hus, Marientor, Wenzelsturm og Naumburgs gamle by. Den eldste 
av gamlebyen ble bygget rundt 1215. Naumburgs torv er omgitt av koselige hus fra barokk
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Naumburgs største severdigheter er Domkirken St. Peter og Paul med sine stiftsfigurer, 
dessuten Nietzsche Hus, Marientor, Wenzelsturm og Naumburgs gamle by. Den eldste delen 
av gamlebyen ble bygget rundt 1215. Naumburgs torv er omgitt av koselige hus fra barokk- 



 
Bad Kösen 

 
I nærheten av Naumburg er steder som Nebra, Mamleben, Freyburg, som er kjent fra vin
champagnefremstilling, Weißenfels med
Gradierwerk, Pforta og den gamle Festningen fra Saaleck og Rudelsburg helt opp over elva 
Saale. Du kommer til Naumburg via motorvei A 9 og B 180.
 
Bad Kösen Gradierwerk 

 

I nærheten av Naumburg er steder som Nebra, Mamleben, Freyburg, som er kjent fra vin
champagnefremstilling, Weißenfels med slottet Neu-Augustusburg, Bad Kösen med sin 
Gradierwerk, Pforta og den gamle Festningen fra Saaleck og Rudelsburg helt opp over elva 
Saale. Du kommer til Naumburg via motorvei A 9 og B 180. 
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Tourist-Information Naumburg 
Markt 6 
06618 Naumburg 
Telelefon: +49 3445 273124, 273125, 273126 
Faks:  +49 3445 273128 
Epost: tourismus(@)naumburg.de 
Internet: www.naumburg.de rubrikk Kultur&Tourismus 


