Hvis du har lidt mere tid, så kan du også tilbringe din

SÅDAN KOMMER DU TIL HOOGE

ferie på halligen. Ligemeget om det er forår, sommer, efterår eller vinter:
Hooge tilbyder dig masser af afveksling for
krop,

sjæl

og

H ALLIG H OOGE

sind.

Oplev, ved en gåtur

EN

langs diget, elementernes gevaltige kræfter på tæt
hold; jord, vand, luft og sol.

VERDENSNATURARVOMRÅDE VADEHAVET

Hver uge bliver der tilbudt rundvisninger med fuglekigning, gåture i vadehavet såvel som film og dias-

nemføres udflugter til de

Helårsforbindelse
Udflugtsture i
sommermånederne

omkringliggende halliger
og øer. En ferie på Hallig
Hooge giver dig mulighed for at komme væk
fra hverdagen, for på den måde at finde ro og
komme til kræfter igen. Vi glæder os til at se dig –
ligemeget om du bliver en eller flere dage!

Hamburg

© www.hooge.de

show. I sommermånederne kan der dagligt gen-

ELLER FLERE DAGE

Med tog:
(Helårs) Afgang fra Niebüll/Nordfriesland station
Bus til Schlüttsiel
(Sæsonafhængig) Afgang fra Husum/Nordfriesland station
Bus til Strucklahnungshörn/Nordstrand

Med bil:
• 25842 Schlüttsiel (helårs) • 25854 Nordstrand/Strucklahnungshörn
mange
til rådighed
Schlüttsiel - Hooge
helårs: MS Hiligenlei I • www.faehre.de • Tel. 0 18 05 - 08 01 40
om sommeren: MS Seeadler • www.seeadler-hooge.de • Tel. 01 70 - 7 71 99 94
MS Rungholt • www.halligmeerfahrten.de • Tel. 0 46 67 - 3 67
MS Hauke Haien • www.wattenmeerfahrten.de • 01 71 - 7 70 58 77
Nordstrand - Hooge
om sommeren: Adler-Schiffe • www.adler-schiffe.de • Tel. 0 48 42 - 9 00 00

En omfattende turistikbrochure inkl.
overnatningsmuligheder kan fås hos
Touristikbüro Hallig Hooge
Hanswarft . 25859 Hallig Hooge
Telefon: 0 48 49 - 91 00 . Fax: 0 48 49 - 201
Internet: www.hooge.de . E-Mail: info@hooge.de

VELKOMMEN TIL HALLIG HOOGE

HALLIG HOOGE I TAL

Der er meget at opdage på
Hallig Hooge er stolt af at være certificeret Nationalpark-

Hallig Hooge også selvom du

partner. Certificerings primære mål er at få halligens

kun er her en enkelt dag.
Beslut dig allerede umiddel-

beboere til bevidst at leve efter miljømæssigt bæredygtige
Montags geschlossen

bart efter din ankomst, om du vil tilbageligge din

og gennemtænkte koncepter.
Hallig Hooge, såvel som de andre nationalparkpartnere, ser

oplevelsestur til fods, med en lejet cykel eller om du

denne certificering som både som en ret og en pligt med

ønsker at tage turen med hestevogn. Vælg f.eks.

hensyn til en særlig service, kompetence og kvalitet.

54 ° 35 'N - 08 ° 33' E, 5,6 km2, 11 km sommerdige
107 indbyggere, 10 beboede værfter
1 præst, 1 lærer, 1 sygeplejerske (ingen læge)
En børnehave med tre børn (børn fra gæster er velkommen)
En skole med 4 børn
ca. 90.000 endagsbesøgende om året
48.000 overnatning i 515 senge (2009)
Redaktion afsluttet 05 / 2010

turen igennem naturoplevelses området, eller tag direkte
til Johanneskirken (Johanniskirche) fra det 17. århundrede,
på Kirkeværftet (Kirchwarft). Et imponerende eksempel på frisisk boligkultur kan ses
i Königspesel på Hansværft
(Hanswarft). Følg de royale
spor til hjemstavns og halligmuseet, eller "oplev" en typisk
stormflod på filmlærredet i
Hooges lille stormflods biograf.
I det lokale oplevelsescenter
fra Vadehavets naturbeskyttelsesstation, „Menneske og
Vadehave” (Mensch & Watt),
giver aquarier og en levende
vadehavsmodel dig en dybdegående indsigt i Vadehavets liv. Du kan samme sted også købe forskellige
souvenirs, postkort, mad, får- og lamspecialiteter.
Forskellige caféer og restauranter Tilbyder mad,
drikke og plads til at slappe af.
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