
SÅDAN OPLEVER
DU HARZEN

Banenet Harzer
Schmalspurbahnen

Helårs
togdrift

Vi, Harzer Schmalspurbahnen [Harzen 

Smalsporbaner], er med 25 damplokomotiver et af 

de sidste store dampeventyr i verden. Oplev vores 
damplokomotiver dagligt på det 140,4 kilometer
lange banenet med en sporvidde på 1.000 mm. Oplev 
dette banenet, bestående af Harzquer-, Selketal- 
og Brockenbanen, som i hjertet af Tyskland byder 
på talrige superlativer. Oplev natur og kultur med 
vores damplokomotiver, en af de store attraktioner i 
Tysklands nordligste centrale bjergregion, Harzen!

Sådan fi nder du vores banegårde 
Udførlige informationer om afgange og

parkeringsmuligheder fi nder du her       
eller: http://www.hsb-wr.de/kontakt/hsb-vor-ort/

Harzer Schmalspurbahnen GmbH

forvaltning: Friedrichstraße 151 | D-38855 Wernigerode

Tel. +49 3943 / 558-0 | Telefax +49 3943 / 558-148

info@hsb-wr.de | www.hsb-wr.de

Fotos: O. Haensch, M. Gloger (Harzer Tourismusverband), D. Bahnsen, T. Wagner, 

M. Bein, Wernigerode Tourismus GmbH, J. Meusel (Quedlinburg Tourismus Marketing)

www.hsb-wr.de 
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LEGENDE

HARZQUERBAHN

SELKETALBAHN

BROCKENBAHN



Oplev mere: Fornøjelser og 
begivenheder i Harzen

Oplev mere: Damplegende  
og teknisk vidunder

Få mere at vide:
Rejsetid og smalsporverdener

Sådan oplever du Harzen:
Harzer Schmalspurbahnen

STIG IND OG OPLEV...
Tysklands mest populære centrale bjergregion i et historisk 

damptog! Uanset om i sommerferien eller om vinteren, om 

søndagen eller midt i ugen – flygt fra hverdagens stress 
og køerne på motorvejen og oplev på din individuelle rejse 

i fortiden Harzen med dens utallige smukke steder og 

fantastiske natur: Din HSB-oplevelsestur begynder på en af de 

over 40 stationer på dette smalspor-banenet.

OPLEV MERE END KUN 
AT „KØRE MED TOG“!
Uanset, om du er i Harzen for første gang eller om du vil 

opleve den igen og igen, vi tilbyder dig uforglemmelige 

pakke- og eksklusivprogrammer. Stig ind i vores nostalgiske 

traditionstog, trukket af historiske Mallet lokomotiver fra 

1897 eller i et af vores tematiske specialtoge. Eller book dit 

individuelle chartertog. Vi udarbejder gerne et specielt til dig 

skrædderset tilbud.

OPLEV VORES TEKNISKE 
MANGFOLDIGHED!
25 damplokomotiver på et sted, heraf op til 10 kørende 

samtidigt som regulære rejsetog, det finder man 
ikke mere nogen andre steder – kun i Harzen! Vores 

damplokomotiver er håndgribelig forskelligartet historisk 

teknik, fra det leddelte Mallet lokomotiv fra 1897 til Europas 

stærkeste smalspordamplokomotiver fra 1955 og 1956. 

Teknikinteresserede kan udforske det historiske værksted 

fra 1926, og se lokomotivpersonalet over skulderen under 

turen.

MERE END  
1 MILLION GÆSTER… 

…oplever hvert år vores dagligt 
kørende toge mellem verdensarvsbyen 
Quedlinburg, Nordhausen i Thüringen, 
det farverige Wernigerode og den på 
1125 meter beliggende banegår på 
Brocken.

Her stiger damp og tåge,  
Her lyser glød fra dis og flor  
Hun sniger sig som en fin tråd  
Så bryder hun ud er som en kilde.

OPLEV OGSÅ…

…vores tematiske specialtoge. Uanset om 
til påske eller jul – her får især vores små 
gæster noget for pengene.

VORES HISTORISKE 
SAMLING BLIVER... 

... suppleres bl.a. af to drivvogne 
fra 1930‘erne og en luksuriøs 
salonvogn. Til denne afvekslingsrige 
og interessante vognpark hører 
også moderne drivvogne og diverse 
diesellokomotiver.

(Goethe, Faust II)

HARZQUER BANE  

Oplev et lystigt samspil 

mellem alle de smukke steder 

i denne centrale bjergregion 

på Harzens nord-syd-akse 

mellem den farverige by 

Wernigerode og Nordhausen i 

Thüringen.

SELKETAL BANE 
Oplev den romantiske 

Selketal med dens oprindelige 

landskab, der er præget af 

forrevne klipper, blomstrende 

enge, maleriske søer samt 

store bøge og egeskove.

BROCKEN BANE  

Oplev den sagnomspundne, 

1142 m høje Brocken og nyd 

det overvældende panorama 

ud over Harzens Nationalpark 

og den fantastiske udsigt 

langt ind i forlandet.


