
Fra Blochauer, som er udgangspunkt for mange rundture, 
går man over Ilsebroen, parallelt med Ilse, noget stejlere 
opad efter det røde punkt i retning mod Ilsestein. På 
halvvejen til Ilsestein kommer der en rastehytte, hvor det 
er velegnet at holde den første pause. Når man er ankom-
met til Ilsestein, bør man ikke undlade at gå op til korset, 
hvorfra der er en smuk udsigt til Brocken og Ilsenburg. Vi-
dere mod Plessenburg, forbi Paternosterklipperne. Kroen  
Plessenburg er oplagt til at holde en lille pause. Med ny 
energi følger man den røde trekant og når på en behage-
lig vej over Unterer Gebbertsberg til vandfaldet Ilsefälle. 
Langs vandfaldet på Bremer Weg, forbi Heine-monumen-
tet og Ilsedalen, som man følger til Zanthierplatz neden 
for Ilsestein. Her indbyder en rastehytte igen til en kort 
pause, inden man tager resten af turen.

VARIGHED: ca. 4 timer

LÆNGDE: ca. 13 kilometer

SVÆRHEDSGRAD: mellem

Rundtur 1  
Blochauer - Ilsestein - Plessenburg - Ilsefälle - Ilsetal
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Fra vandreparkeringspladsen Ilsetal går man først ca. 3 
km langs Ilse. Efter at have krydset denne vandrer man 
videre og følger det blå kryds gennem Großes Sandtal 
til krucifikset. Her er der en rasteplads, der indbyder til 
et lille hvil. Efter en lille pause følger man det blå kryds 
over Dielenweg til den opdæmmede sø, Eckerstausee. 
Her går man ikke over dæmningen, men følger derimod 
den opdæmmede søs bred i retning mod Scharfenstein, 
vandretegnet med den grønne bjælke. Ved Scharfenstein 
er der en lille rangerstation med mulighed for at købe lidt 
at spise og holde pause. Ingen bør undlade en tur op til 
Scharfensteinklippe, hvorfra der er en vidunderlig udsigt. 
Med ny energi begynder turen nedad. Man følger igen 
den grønne bjælke over „Kegelbahn“ og Gruhe til Großes 
Sandtal. Her går det den samme vej tilbage til Ilsenburg 
som ved opturen.

VARIGHED: ca. 5 timer 

LÆNGDE: ca. 16 kilometer

SVÆRHEDSGRAD: let

Rundtur 2 
Ilsetal - Eckerstausee - Scharfenstein - Tiefenbachtal

Den 12 km lange gåtur til Brocken regnes for at være den 
mest romantiske tur midt i en enestående natur. Turen 
begynder på vandreparkeringspladsen Ilsetal. Der drejer 
du til venstre og følger vejen til Waldhotel. Her følger 
du skiltene med den grønne tværbjælke. Til venstre for 
dig kan du nu se Ilsestein (474m) rage højt op i luften 
med resterne af en borgruin. Videre ad Bremer Weg for-
bi vandfaldet, Ilsefälle og Heine-monumentet til Bremer 
hytte. Her kan du vælge mellem en kortere, men også 
stejlere eller en lidt længere strækning. Vælger du den 
kortere strækning, går du videre til Stempelsbuche, derfra 
over Hermanchaussee til Hermannsklippe. Her drejer du 
til venstre ad Kolonnenweg og går forbi Bismarckklippe 
og Kleiner Brocken til den træløse top på Nordtysklands 
højeste bjerg, Brocken (1142m). Vælger du den længere 
strækning (ca. 2 km længere), går du lige ud fra Bremer 
hytte og videre ad Gelber Brink og Namenstein langs med 
Verdeckte Ilse (da. Skjulte Ilse) til Brockenstraße. Denne 
følger du op til toppen. 

VARIGHED: ca. 4 timer

LÆNGDE: ca. 12 kilometer

SVÆRHEDSGRAD: mellem-svær

Den smukkeste vej til Brocken
I Heinrich Heines fodspor

RW über „Heinrich-Heine-Weg“ (         )
Blochhauer - Ilsetal - Ilsefälle - Stempelsbuche -
Hermannsklippe - Brocken - Brockenchaussee - 
Gelber Brink - Ilsetal - Ilsenburg

RW Blochauer - Waldhofstraße - Windeweg - 
Westerklippe - Froschfelsen - Bäumlersklippe - 
Ilsenburg - Kurpark - Blochhauer

Blochauer - Ilsetal - Kleines Sandtal - Ernstburg - 
Schwarzer Graben - Mittelbergsweg - Rockenstein 
- Suental - Ilsenburg (Kastanienallee)

RW Blochauer - Ilsefälle -  Gebbertsberg - Plessen-
burg - Tänntal - Öhrenfeld - Ilsenburg - Blochhauer

Blochhauer - Ilsestein - Paternosterklippen - Ples-
senburg - Steinerne Renne und zürück

Blochhauer - Ilsestein - Paternosterklippen - 
Plessenburg - Pfortenberg - Schindelstieg - 
Schlüsiebach - Ilsefälle - Blochhauer

Blochhauer - Öhrenfeld - Sandtal - Mönchsbuche - 
Steinerne Renne und zurück

RW Blochhauer - Pfenningsberg - Moosklippe - 
Halberstädter Berg - Tannenbleek - Blochhauer

Blochhauer - Ilsestein - Paternosterklippen - 
Plessenburg - Weiße Steine - Sonnenklippen 
und zurück

RW Blochhauer - Ilsestein - Paternosterklippen - 
Plessenburg - Sonnenklippen - Birkenkopf - 
Mönchsbuche - Oberförster-Koch-Weg - 
Pisseckenplatz - Plessenburg - Ilsenburg-Blochhauer

Blochhauer - Ilsetal und zurück 

Blochhauer - Ilsefälle und zurück  

Blochhauer - Ilsefälle - Gebbertsberg - Plessenburg 
- Paternosterklippen - Ilsestein - Ilsenburg

Blochhauer - Öhrenfeld - Himmelpforte - 
Wernigerode

Blochhauer - Forellenteich - Kastanienallee - 
Wienberg - Eckerkrug - Ilsenburger Stieg - Bad 
Harzburg

(ab Ilsefälle) Zielwanderweg Drei-Annen Blochhauer -  
Ilsetal - Ilsefälle - Schlüsie - Stern - Zeterklippen -
Brockenkinder - Forstmeister-Sietz-Weg - 
Höllenklippe - Leisterklippe - Trudelstein - 
Bahnhof Drei-Annen-Hohne

Blochhauer - Ilsetal - Großes Sandtal - Kruzifix - 
Dielenweg - Eckertalsperre - Molkenhaus - 
Bad Harzburg

Blochhauer - Ilsetal - Sandtal - Rangerstation 
Scharfenstein - Kruzifix - Sandtal - Ilsetal - Blochhauer

Rundtur (RW)
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I Ilsenburg begynder de nok smukkeste vandreruter gen-
nem Harzens imponerende bjerglandskab. Nationalparken 
Harzen danner en enestående kulisse med imponerende 
gran- og løvskove og smalle fl odlejer med skarpe klipper 
og skær. Hvis du gerne vil vide mere om nationalparken, 
kan du tage med nationalparkrangerene på opdagelsestur. 
Eller du lader medlemmerne af Harzenklubben føre dig 
gennem bjerglandskabet og hører dem samtidig fortælle 
om traditioner og skikke i Harzen. 

Den 12 kilometer lange Heinrich-Heine-Weg fører op til 
det højeste bjerg i Harzen, den sagnomspundne Brocken, i 
Danmark også kendt under navnet Bloksbjerg. Den smuk-
keste vandrevej til Brocken fører i digterens fodspor gen-
nem Ilsedalen forbi Ilsestein og vandfaldet Ilsefälle. 

Harzer Klosterwanderweg (dk. Klostervandrevej) indbyder 
til en kulturel pilgrimstur gennem Harzen. Vejen fra Thale 
til Goslar gennem af og til ensomme områder fører også 
de vandrene til de betydningsfulde klostre i Ilsenburg og 
Drübeck. 

www.harzer-klosterwanderweg.de

Gå på tidsrejse gennem de seneste 1000 år på den ro-
manske vej (ty. Strasse der Romanik). Bag de historiske 
mure i Kloster Ilsenburg og Kloster Drübeck kan du høre 
mere om livet i et kloster i middelalderen.  

Historien bag den berømte Ilsenburg hytte vises i en 
permanent udstilling på Hytte- og tekniskmuseet (ty. 
Hütten- und Technikmuseum), ligesom der her også er 
en smagsprøve på de tidligere Ilsenburg maleres kunst. 
Ilsenburger Eisenpfad (da. Ilsenburg jernsti) fører dig 
langs vandvejene gennem Ilsenburgs historie fra fortiden 
og frem til nutiden inden for Ilsenburg jernfremstilling og 
-forarbejdning. Den tidligere Fürst-Stolberg-hytte huser 
nu byens museum, Heimatstube, som giver et vidunder-
ligt indblik i Ilsenburgs historie. Et interessant overblik 
over stenarterne i Harzen får man på Gesteinspfad (da. 
Stenstien), der udstiller og forklarer et stort udvalg af 
segmentsten og magmatiske sten. 
 
Sachsenstein (da. Sachsenstenen) i byen Darlingerode er 
en del af en stensætning fra før Kristi fødsel og den tid-
lige middelalder, som dengang fungerede som domstol. 
Til seværdighederne i Darlingerode hører også byens mu-
seum, Heimatstube i Komturhof, der blev bygget af den 
tyske ridderorden i det tidlige 15. århundrede. 

Ikke mindst vores hjertelige gæstgivere skal nok sørge 
for, at du føler dig godt tilpas i vores smukke by i Harzen. 
Ligegyldigt om du er mest til stjernehotel, pension, som-
merhus, ferielejlighed, værelse eller kloster - Ilsenburg 
byder på et stort udvalg af overnatningsmuligheder. 

De idyllisk beliggende pladser til autocampere i Ilsenburg 
og Darlingerode giver også disse ferierende perfekte fo-
rudsætninger for en vellykket ferie. 

Bliv forkælet af vores gæstgivere: friske rundstykker fra 
bageren, hjemmelavede lækkerier til morgenmad, mulig-
heder for at grille, sauna og wellnesstilbud, cykeludle-
jning eller afhentningsservice. Her i Ilsenburg skal du nok 
føle dig hjemme. 

En oversigt over vores gæstgivere kan du fi nde i byens 
fortegnelse over gæstgivere eller under:
http://www.ilsenburg-tourismus.de/Uebernachtungen

De smukkeste ture
Vandreture i Ilsenburg

Gamle kulturperler
På opdagelse i Ilsenburg

Hjertelige gæstgivere
byder dig velkommen

Den mest fortryllende by i Harzen
ILSENBURG

I Ilsenburg og omegn fi nder cyklister et stort udvalg af at-
traktive cykelruter. For mountainbikere byder „Volksbank 
Arena Harz“ på tre mellemsvære ture, der starter her, og 
som går gennem nationalparken Harzen. Lidt hyggeligere 
er det på den 32 kilometer lange, lette og familievenlige 
Ilsecykelsti (ty. Ilseradweg). 

Ilsedalen indbyder store og små til leg, sjov og afslap-
ning. På den nye discgolfbane kan du afprøve dine evner 
inden for frisbeekast. Eller du sætter gang i blodomlø-
bet i kneipp-anlægget. De små har det sjovt på den nye 
vandlegeplads lige ved siden af. Nervepirrende er det i 
Erlebniswald (oplevelsesskoven) Ilsetal, hvor man balan-
cerer på gyngende reb, broer og bjælker i klatreparkens 
svimlende højder. 

For dem, der elsker golf, kan Ilsenburg og omegn byde på 
4 mellemsvære golfbaner med 18 huller hver. Det smukke 
landskab med de fascinerende udsigter er det helt rigtige 
sted at slappe af.

Eller tag til et af byens spændende arrangementer, som 
for eksempel den traditionelle Ørredfest eller stil op til 
det årlige Brockenløb. Kulinarisk og kulturel er den Ro-
mantiske nat i klosteret Drübeck eller Harzen Klostersom-
mer i klosteret Ilsenburg.

Oplevelsesrige byrundvisninger giver dig et godt indblik i 
Ilsenburgs spændende historie. Eller du opdager de skjul-
te sider af byen ved en oplevelsesrundvisning.  
Vi giver dig gerne gode råd og hjælper dig med at plan-
lægge din rejse til vores fortryllende by i Harzen. 

Tourismus GmbH Ilsenburg 
Marktplatz 1 . 38871 Ilsenburg (Harzen) . Tyskland
Tlf. +49 39452 19433 . Fax +49 39452 99067
info@ilsenburg.de

Åbningstider: 
Mandag - fredag 9:00 - 17:00
Lørdag             9:00 - 13:00 

Et væld af tilbud
Fritidstilbud og fornøjelser i Ilsenburg

Kontakt
Din turistinformation

By- og vandreferie
Informationer og tips til din ferie i Ilsenburg
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