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Stadswandeling door het centrum, over de Domplatz en de historische 
“Altstadt” 
Trefpunt: bij de Roland voor het raadhuis 
Duur: ca. 1,5 uur 
Prijs: voor groepen tot 20 personen 48,00 €, iedere extra persoon 2,50 € 
Groepen met meer dan 40 personen worden gedeeld, zo kan iedereen de gids 
verstaan. 
 
Gecombineerde stadsrondrit/stadswandeling 
Stadsrondrit met uw eigen bus, daarna een wandeling over de Domplatz van ca. 
30 minuten. 
Trefpunt: de stadsgids stapt bij de busparkeerplaats „Hoher Weg” in 
Duur: in totaal ca. 1,5 uur 
Prijs: voor groepen tot 20 personen 48,00 €, iedere extra persoon 2,50 € 
 
De bus kan op de busparkeerplaatsen bij de Martinikirche in de straat “Hoher 
Weg” parkeren. Vanaf hier is het een paar meter lopen naar de Roland voor het 
raadhuis of over de straat naar de Domplatz. 
 
Rondrit met de historische tram, bouwjaar 1939, 24 zitplaatsen 
Trefpunt en eindpunt: iedere tramhalte mogelijk 
Duur: ca. 1 uur 
Prijs: 142,00 € per tram 
 
Rondrit met de tram, bouwjaar 1962, 40 zitplaatsen 
Trefpunt en eindpunt: iedere tramhalte mogelijk 
Duur: ca. 1 uur 
Prijs: 142,00 € per tram 
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Rondleiding door het historische Landschapspark Spiegelsberge 
Trefpunt: bij de Spiegelsbergen 
Duur: ca. 1,5-2 uur 
Prijs: voor groepen tot 20 personen 48,00 €, iedere extra persoon 2,50 € 
Groepen met meer dan 40 personen worden gedeeld, zo kan iedereen de gids 
verstaan. 
 
Dom en Domschat  
Trefpunt: bij de ingang van de Domschat 
Duur: ca. 90 uur  
Prijs: per persoon 8,00 € 
 
Bezichtiging van de „Halberstädter Wurst- und Konservenfabrik“ 
inclusief middageten (maaltijdsoep met worst - „Halberstädter Würstchen“) 
Trefpunt: Hoofdingang van de worstfabriek 
Duur: ca. 2,5-3 uur 
Prijs: per persoon 10,00 € 
De bus kan op het terrein van de Halberstädter Wurst- und Konservenfabrik 
parkeren. 
 
Rondleiding door het literatuurmuseum Gleimhaus 
Trefpunt: Gleimhaus 
Duur: ca. 1 uur 
Prijs: per persoon 3,00 € + 30,00 € rondleidingskosten 
 
Rondleiding door het Burchardiklooster en het John Cage Projekt 
Trefpunt: bij de Burchardikirche 
Duur: ca. 45 minuten   
Prijs: per persoon 2,50 € (min. 15 personen)  
 
Rondleiding door de Romaanse Liebfrauenkirche  
Trefpunt: ingang van de Liebfrauenkirche, direct aan de Domplatz, tegenover de 
Dom  
Duur: ca. 60 minuten   
Prijs: per persoon 2,50 € 
 
Rondleiding door het Schraube Museum 
Trefpunt: Voigtei 48  
Duur: 45-60 minuten 
Prijs: per persoon 4,50 € + 30,00 € rondleidingskosten 
 
 
 
 



Romantische avondwandeling met Harzer culinair genot in Halberstadt 
Het ca. 3 uur durende programma verbindt een stadswandeling met allerlei 
culinaire lekkernijen. U ervaart meer over de wetenswaardigheden uit het heden 
en verleden van de meer dan 1200 jaar oude stad, bewondert 
bezienswaardigheden, wordt meegenomen naar een wereld van sagen en 
legenden… 
Afgesloten wordt met een avondeten in een restaurant, waar u ook de 
gelegenheid heeft de avond individueel te eindigen.  
 
Boekbaar: hele jaar – dinsdag-vrijdag 
Begin: 19:00 uur, trefpunt: in de „Halberstadt Information“ 
Personen: min. 15 personen, max. 30 personen 
Prijs: per persoon 28,00 € 


