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KÆRE ACHTERMANN-
VENNER,
 
Hjerteligt velkommen til vores hotel, hvor ung 
som gammel, historie og moderne mødes. 
Her kan du opleve et førsteklasses hotel med 
en mere end 500 år gammel historie og nyde 
et afslappende ophold. I denne brochure 
præsenterer vi vores ophold 2022.

Nyd sommeren i det smukke grønne landskab 
i Harzen eller lad dig fortrylle af de eventyrli-
ge skove klædt i vinterkåbe eller et afslappen-
de wellnessophold på vores skønne hotel. I ro 
og fred med din partner eller med hele fami-
lien.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

www.der-achtermann.de | : 05321 - 7000 0



LIEBE  IST ... 
KÆRLIGHED ER ...

•	 1 eller 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 "kærlighedsdrink" til velkomst
•	 små lækkerier på værelset
•	 romantisk 4 retters candle-light-dinner i vores 

historiske restaurant
•	 gratis brug af wellnessområdet med forskelli-

ge saunaer
•	 inkl. bløde badekåber



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

1 nat  
pr. person

2 nætter 
pr. person

Komfortværelse: 105,00€ 171,00€
Designværelse: 120,00€ 201,00€



FAMILIEN-ACHTERMANN-ZEIT
FAMILIE-ACHTERMANN-TID

"Lykken er det eneste, der fordobles, når man 
deler den" (Albert Schweizer)

•	 2 eller 4 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 1 stor flaske mineralvand dagligt
•	 3 retters valgmenu på ankomstdagen  

(forældre)
•	 valg af ret fra børnemenukortet
•	 gratis brug af wellnessområdet med forskelli-

ge saunaer
•	 en lille overraskelse til børnene



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

2 nat  
pr. person

4 nætter 
pr. person

Klassikværelse: 150,50€ 262,50€
Komfortværelse: 190,50€ 302,50€
Designværelse: 250,50€ 362,50€

Op til to børn (op til 16 år) overnatter gratis i 

værelse med forældrene (ekstra opredninger).

Ekstra gebyr pr. enkeltværelse: 30,00€

Valgfrie aktiviteter (ikke inkluderet i prisen):

Skovoplevelsessti Goslar, trætopsti Bad Harzburg, 

Erlebnis Bocksberg i Hahnenklee, Harzens smal-

sporsjernbaner



AUSZEIT  IM  ACHTERMANN
EN LILLE PAUSE HOS ACHTERMANN

•	 4 eller 6 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 1 stor flaske mineralvand dagligt på værelset
•	 3 retters valgmenu på ankomstdagen
•	 4 retters valgmenu den sidste aften
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer
•	 inkl. en "Harzen-gave"



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

4 nat  
pr. person

6 nætter 
pr. person

Klassikværelse: 291,50€ 409,50€
Komfortværelse: 331,50€ 469,50€
Designværelse: 391,50€ 559,50€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 30,00€



WELLNESS  IM  ACHTERMANN 
WELLNESS HOS ACHTERMANN

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse alt efter 
kategori

•	 stor morgenmadsbuffet
•	 velkomstdrink
•	 1 x 3 retters wellnessmenu i den historiske 

restaurant
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer
•	 badekåbe på værelset
•	 Gavekort, alt efter størrelsen på det valgte 

ophold (KLASSIK, KOMFORT, DESIGN), til brug 
i beauty- og wellnessområdet



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

gavekort
pr. person

KLASSIK: 181,00€   25,00€
KOMFORT: 210,00€   50,00€
DESIGN: 264,00€   75,00€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 30,00€

Gavekortet er inkluderet i den nævnte pris.



1.000  SCHRITTE  GOSLAR
1.000 TRIN GOSLAR

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 1 stor flaske mineralvand på værelset på 

ankomstdagen
•	 3 retters valgmenu i vores historiske restau-

rant på ankomstdagen
•	 inkl. den populære byrundtur "Tusind skridt 

gennem Goslar"
•	 inkl. adgang til besigtigelse af Kaiserpfalz
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer
•	 inkl. en "Harzen-gave"



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

Klassikværelse: 161,50€
Komfortværelse: 201,50€
Designværelse: 261,50€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 30,00€

Fotos: Stefan Schiefer, Goslar Marketing GmbH



GLÜCK  AUF!  GIB  ACHTERMANN
HELD OG LYKKE! GIV ACHTERMANN

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 Held og lykke! - en gave pr. person som over-

raskelse
•	 adgang til UNESCO-verdenskulturarven 

Rammelsberg (museum og guidet tur i malm-
minen)

•	 3 retters valgmenu den første aften
•	 4 retters valgmenu den 2. aften
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

2 nætter 
pr. person

ekstra nat 
pr. person

Klassikværelse: 191,50€   57,50€
Komfortværelse: 211,50€   67,50€
Designværelse: 241,50€   82,50€
Ekstra gebyr for 
enkeltværelse

  30,00€   15,00€



KAISERLEBEN
KEJSERLIV

•	 2 overnatning i Rose Suite eller Kaiser Suite
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 frugt & sød overraskelse på værelset
•	 gratis minibar hver dag
•	 1 x 5 retters menu i den historiske restaurant
•	 1 flaske mousserende vin på værelset
•	 gavekort til en værdi af €50,00 pr. person til brug 

i skønheds- og wellnessområdet
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer
•	 badekåber på værelset



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

Rosen- /Kaisersuite: 338,00



HARZSAUSE, BIKERPAUSE

VIND IHåRET , På TUR I HARZENPå TO HJUL

•	 1 overnatning i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 "isotonisk" tørstslukker til velkomst
•	 1 x 3 retters rustik valgmenu i vores historiske 

restaurant
•	 gratis parkering af motorcyklen på  

gårdspladsen
•	 gratis parkering af cyklen
•	 afslapning: gratis brug af wellnessområdet 

med forskellige saunaer



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

ekstra nat 
pr. person

Klassikværelse:   86,00€   58,00€
Komfortværelse:   96,00€   78,00€
Designværelse:   116,00€   103,00€
Ekstra gebyr for  
enkeltværelse:

  30,00€   30,00€



HARZ PUR... ZURÜCK ZUR NATUR
HARZEN PUR... TILBAGE TIL NATUREN

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 1 x 3 retters menu i vores historiske restaurant 

"Altdeutsche Stuben" på ankomstdagen
•	 madpakke til turen
•	 en returrejse på Harzen smalsporede jernbane 

til Brocken
•	 en "kort" overraskelse på værelset
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

ekstra nat 
pr. person

Klassikværelse:   210,00€   57,50€
Komfortværelse:   230,00€   67,50€
Designværelse:   260,00€   82,50€
Ekstra gebyr for  
enkeltværelse:

  30,00€   30,00€



8TERMANN-BIKE

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 morgenmad fra stor buffet
•	 1 x 3- retter udvalgt menu på ankomstdagen
•	 en fyldt rygsæk med en stor biker frokost              
•	 gratis nyttelse af „Feel-Good“ området med 

forskellige saunaer.
•	 Cykle rum med  kamera, overvåget i 24/7 med 

tilslutningsmuligheder
•	 opladning af e-bikes i cyklerummet           
•	 arbejdsbord med værktøj og en kompressor til 

mindre reparationer



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

ekstra nat 
pr. person

Klassikværelse:   166,00€   57,50€
Komfortværelse:  186,00€   67,50€
Designværelse:  211,00€   82,50€
Ekstra gebyr for  
enkeltværelse:

  30,00€   30,00€



STIMMUNGSVOLLER  ADVENT
STEMNINGSFULD ADVENT

•	 2 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 "Adventsfest" i vores historiske restaurant 
•	 en glühwein på julemarkedet i Goslar
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer
•	 inkl. badekåber



PRISER OG TILGÆNGELIGHED

SO - FR 
pr. person

FR - SO 
pr. person

Komfortværelse: 198,00€ 218,00€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 30,00€

Reserveres af 26.11.22 bis 23.12.22.



WEIHNACHTEN  IM  HARZ 
JUL I HARZEN

•	 4 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 julelækkerier på værelset
•	 23.12.22: aftensmad fra 18.00 til 20.00*
•	 24.12.22: festlig menu 18.00 til 20.00*, musi-

kalsk underholdning, juleoverraskelse
•	 25.12.22: aftensmad fra 18.00 til 20.00*
•	 26.12.22: aftensmad fra 18.00 til 20.00*, 

vintergåtur
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer

*= Drikkevarer fast pris (Husets vin (rød, hvid og rosé), øl, softdrinks, 
sekt (husets mærke) og filterkaffe/te (ingen specialkaffe) på de angiv-
ne tidspunkter



PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

Klassikværelse: 494,00€
Komfortværelse: 534,00€
Designværelse: 594,00€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 40,00€

Reserveres af 23.12.22 - 27.12.22

Fotograf: Sobotta, Goslar Marketing GmbH



SILVESTER  IN  DER  KAISERSTADT
NYTåR I KEJSERBYEN

•	 4 overnatninger i dobbeltværelse
•	 stor morgenmadsbuffet
•	 29.12.22: aftensmad med drikkevarer fast 

pris*
•	 30.12.22: Vintergåtur gennem Goslar med 

suppe og glühwein, aftensmad med drikkeva-
rer fast pris*

•	 31.12.22: Aperitif til velkomst, gallabuffet, 
drikkevarer "all inclusive"*, sekt til midnat, 
musik & showprogram

•	 01.01.23: Aperitif, nytårsbuffet*
•	 gratis brug af wellnessområdet med  

forskellige saunaer

*= Drikkevarer fast pris (Husets vin (rød, hvid og rosé), øl, softdrinks, 
sekt (husets mærke) og filterkaffe/te (ingen specialkaffe)) på de angiv-
ne tidspunkter frem til kl. 02.00 den 01.01



H o t e l

PRISER OG TILGÆNGELIGHED

priser  
pr. person

Klassikværelse: 622,00€
Komfortværelse: 662,00€
Designværelse: 742,00€

Ekstra gebyr for enkeltværelse: 40,00€

Reserveres af 29.12.20 til 02.01.21



SEEhotel FRIEDRICHSHAFEN

Besøg ogå vores Partner Hotel i  
Friedrichshafen! 

•	 liggende direkte ved Bodensee i nærheden af 
marinaen med alpen panorama.

•	 præmieret arkitektur
•	 usædvanlig flotte suiter
•	 hotelegen lade station til e-biler
•	 let tilgængelig , hotelegne 
•	 parkeringspladser og parkeringskælder





Hotel DER ACHTERMANN
aZIS Hotel Betriebs GmbH

Geschäftsführer: 
Joachim Reinheimer, Gerd Kussmann

Rosentorstraße 20
D-38640 Goslar

Telefon + 49-(0) 53 21/ 70 00-0
Telefax + 49-(0) 53 21/ 70 00-999
e-mail: info@der-achtermann.de

www.der-achtermann.de


