HALLE

O P E E N DAG
Een stadsgids voor beginners

dat mag u niet missen

Scan the QR Code now and
start the Audio Tour!
Available in English and German.
Direct link: www.hallesaale.com

This is how to scan the QR code
To scan, you need a QR code reader app
for your internet-enabled smartphone.

Welkom in Halle
‘Halle op een dag’ is eigenlijk niet mogelijk. Maar voor een
eerste kennismaking hebben wij een prachtige rondgang en
enkele ideeën voor u samengesteld, waarmee u uw tijd in Halle
optimaal kunt plannen. Op uw ontdekkingsreis vanuit het
historische centrum door de talrijke musea en veelzijdige kunsten
theaterlandschappen tot aan een ontspannen verblijf aan
de oever van de Saale zult u snel constateren, dat u langer moet
blijven of zeker nog eens terug wilt komen. Daarvoor hebben wij
dan nog meer geheime tips voor u. Brengt u goed weer mee, wij
zorgen voor de rest!
Het team van de Tourist-Information

We recommend
the following free apps:

URL ÖFF

NEN

i-nigma QR Code

De Tourist-Information in het Marktschlösschen
staat u met raad en daad terzijde.

Barcoo Barcode
Reader & QR Scanner

This is how the audio guide works
Under “Start Tour”, you can set off on foot for your stroll around
Halle’s city centre. This has 16 stations
and lasts around 60 to
90 minutes. There are a further 9 stations
waiting for you that
are well worth seeing but are located outside the city centre and
cannot all be reached by foot. You can control the volume using
the buttons on your smartphone.

Onze service voor u:
Gratis bemiddeling van overnachtingsmogelijkheden
Competent advies over de Händelstad,
events en bezienswaardigheden
Veelzijdige stadswandelingen
Grote keuze aan souvenirs
Voorverkooppunt voor diverse
musea en attracties

Main Menu

You arrive at a map of the
city, where you can find the
exact locations of all the
stations.

You arrive back at the
start screen. From there,
you can go back to the
start of the tour.

All the stations are listed
here. You can directly call
up any station you want.
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Start or pause the current
commentary.
Go to the next or
the previous station.
Skip to the required point
in the segment.
Set the audio quality.
Your choice is dependent
on your internet reception.

Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Duitsland
Tel.: +49 (0) 3 45 122 99 84
E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de
Web: www.hallesaale.com
Openingstijden mei - oktober:
Maandag - vrijdag:
9.00 tot 19.00 uur
Zaterdag, zondag:
10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden november - april:
Maandag - vrijdag:
9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 		
10.00 tot 15.00 uur
Feestdagen: gesloten
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Wandeling door
de oude stad

1

2

5

Adres:
Marktplatz 13

Marktplatz met
Händel-Monument

Het silhouet van de markt wordt bepaald
door vijf torens, bestaande uit de vier
torens van de marktkerk en de 84 meter
hoge ‚Roter Turm‘. Op het midden van de
markt staat een standbeeld van Georg
Friedrich Händel.
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In de middeleeuwen was de ‚Alte Markt‘
- oude markt - het centrum van de stad.
Tot op heden vindt u hier de gebouwen
en vakwerkhuizen uit de Renaissance. Op
het waarschijnlijk oudste plein van Halle
staat de Eselsbrunnen versierd met het
opschrift ‚Van de molenaarsknecht met
de ezel, die over rozen liep‘.

Marktschlösschen

In het ‚Rote Marktschlösschen‘ – gebouwd
aan het einde van de 16e eeuw – is de
Tourist-Information gevestigd. Direct
ernaast staat de marktkerk ‚Unser Lieben
Frauen‘. Hier is onder andere het dodenmasker van Maarten Luther te zien.

Adres:
Marktplatz

Adres:
Große Märkerstraße 10

Een overzicht van de binnenstad vindt u op de achterkant
van het boekje.

Adres:
Hallmarkt

Muurschildering in de
Große Klausstraße

Neem vooral even de tijd voor de grote
muurschildering van Hans-Joachim
Triebsch in de Große Klausstraße. De
schilder en grafisch kunstenaar heeft
met zijn 400 m2 grote schildering een
perfecte illusie gecreëerd.
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Adres:
Alter Markt

Hallmarkt
met Göbelfontein

De Hallmarkt vormde eeuwenlang het
centrum van de zoutwinning waar pekel
werd gewonnen uit vier bronnen om
vervolgens verwerkt te worden tot zout.
Het middelpunt van het plein is de Göbelfontein die in 1999 werd geplaatst en
de geschiedenis van de stad met al zijn
tradities verbeeldt.
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Stadsmuseum

In de Große Märkerstraße, een van de
oudste straten van Halle, staat het
felgele Christian-Wolff-Haus, waarin
tegenwoordig het Stadtmuseum Halle
gevestigd is met vaste tentoonstellingen
over de geschiedenis van de stad en het
dagelijks leven in de 18e eeuw. Er zijn ook
wisselende exposities.

Alter Markt

Adres:
Große Klausstraße 16

Friedemann-Bach-Haus

In het woonhuis van de componist
bevindt zich tegenwoordig een muziekmuseum, dat een chronologische tijdreis
door de muziekgeschiedenis laat zien.
Naast Bach staan componisten zoals
Scheidt, Reichardt en Loewe in het
middelpunt.

Adres:
Große Klausstraße 12

Kijk ook hier: www.hallesaale.com
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Neue Residenz

De Neue Residenz - nieuwe residentie - ,
opgericht door kardinaal Albrecht von
Brandenburg, was oorspronkelijk als
katholieke universiteit bedoeld en is een
van de imposantste bouwwerken uit de
vroege Duitse renaissance. Een kijkje in
de tuin is de moeite waard.
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Adres:
Domplatz 3

Adres:
Friedemann-Bach-Platz 5

Leopoldina Nationale Akademie der
Wissenschaften

De Leopoldina – opgericht in 1652 –
is een van de oudste wetenschappelijke
academies ter wereld. Sinds 2008
vertegenwoordigt de Leopoldina de
Duitse wetenschap als Duitse nationale
academie in internationale commissies.

Tourist-Information

Tel.: +49 (0) 3 45 122 99 84

Adres:
Kleine Ulrichstraße

Adres:
Universitätsplatz

Bühnen Halle

Hier slaat het theatrale hart van Halle.
Het Neue Theater, de opera van Halle,
het poppentheater, het Thalia Theater en
de staatskapel zorgen ervoor, dat op de
bühnes van de stad steeds een afwisselend programma wordt geboden.
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Adres:
Jägerberg 1

Universitätsplatz

De Martin-Luther-Universiteit is een van
de oudste hogescholen in Duitsland. Bij
dit indrukwekkende gebouwencomplex
horen het zogenaamde Löwengebäude,
het Melanchthonianum, de Robertinum
en de Aula.
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Moritzburg

De Moritzburg – gebouwd in de late
middeleeuwen – was bij tijd en wijle de
residentie van de aartsbisschoppen van
Magdeburg. Tegenwoordig resideert in
de Moritzburg het Landeskunstmuseum
met een van de belangrijkste tentoonstellingen voor klassieke moderne kunst.

Stijlvolle bars, gezellige cafeetjes en
restaurants op bijna iedere hoek. De wijk
is dan ook een populair trefpunt voor een
gezellig samenzijn. In de ‘Kleine Ulrichstraße’ is veel plaats om buiten te zitten.
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Dom en Domplatz

De bouw van de Dominicaanse Klosterkirche werd voltooid in 1330. In 1523 werd
de kerk in opdracht van kardinaal Albrecht voorzien van een nieuw interieur
en uitgeroepen tot domkerk. Het is nu
het oudste kerkgebouw van Halle. Het
gebouw wordt sinds het eind van de 17e
eeuw gebruikt voor de erediensten van
de protestants-gereformeerde gemeente.
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Adres:
Domstraße 5

Kleine Ulrichstraße

Adres:
Große Ulrichstraße 50/51

Händel-Haus Halle

In het geboortehuis van Georg Friedrich
Händel is tegenwoordig een tentoonstelling over het het leven en werk van de
beroemde barokcomponist. De verzameling omvat rond 700 instrumenten uit
meerdere eeuwen en ca. 1000 handgeschreven teksten.

Adres:
Große Nikolaistraße 5

Kijk ook hier: www.hallesaale.com
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Huiveringwekkend: toen de pest in Halle
toesloeg, metselde men de besmetten
in de zogenaamde Graseweg in. Tien jaar
later openden de inwoners de muren
en vonden een met gras overwoekerde
straat vol met skeletten.
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Graseweghaus

Adres:
Graseweg 6

Souvenirs, plattegrondjes en informatie
over de Händelstad zijn hier verkrijgbaar.
Ook een stadswandeling kan in de
Tourist-Information worden geboekt.
Gewoon eens langs gaan, in het assortiment snuffelen en inspiratie opdoen.

Adres:
Marktplatz 13

Bezienswaardigheden
dichtbij de oude stad
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Adres:
Gottesackerstraße

Een overzicht van de binnenstad vindt u op de achterkant
van het boekje.

Adres:
Franckeplatz 1

Landesmuseum
für Vorgeschichte

Het museum voor prehistorie is vooral
bekend door de Hemelschijf van Nebra,
de oudste concrete afbeelding van de
kosmos. Het museum herbergt
daarnaast een van de omvangrijkste
en belangrijkste archeologische
verzamelingen in Europa.

Adres:
Richard-Wagner-Straße 9

Burg Giebichenstein

In het gebied rond de GiebichensteinFelsen lagen de eerste nederzettingen
van Halle. De bovenste burcht is een
ruïne sinds de Dertigjarige Oorlog en
nu een openluchtmuseum. In de zomer
heeft u hier een prachtig uitzicht over
de Saale.
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Stadtgottesacker

De Stadtgottesacker van Halle is een
van de mooiste begraafplaatsen uit de
Renaissance in Duitsland. Dit kerkhof
weerspiegelt de begrafeniscultuur van
de laatste drie eeuwen als geen ander.
Onder haar oude bomen en booggewelven werden achtenswaardige burgers
begraven.

De Franckesche Stiftungen zijn een levendig centrum voor cultuur en wetenschap
van Europese klasse en staan op de nominatie als UNESCO werelderfgoed. U kunt
hier onder meer een indrukwekkende kamer met kunst- en natuurwetenschappelijke voorwerpen bekijken.
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Tourist-Information

Franckesche Stiftungen

Adres:
Seebener Str. 1

Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle

De kunstacademie van Halle met
opleidingen op het gebied van kunst en
design geniet een geweldige internationale reputatie. Het instituut werd
opgericht in 1915 en telt vandaag de dag
ruim 1000 getalenteerde studenten uit
allerlei landen. Het visionaire gedachtengoed en de creaties drukken een stempel
op de stad in de vorm van vele exposities
en installaties.

Adres:
Campus Design: Neuwerk 7
Campus Kunst: Seebener Straße 1

Kijk ook hier: www.hallesaale.com
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Kunsthalle ”Talstrasse“

De kunstvereniging ‚Talstraße‘ is een van
grootste kunstverenigingen in SaksenAnhalt. In de laat-neoclassicistische
villa zijn wisselende tentoonstellingen
te zien. In de kunsthal worden veel lezingen en gesprekskringen georganiseerd
over kunst en politiek.
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Adres:
Delitzscher Straße 70

Plan uw bezoek

Zoo Halle

Rond 1700 dieren, van meer dan 250
soorten uit 5 werelddelen zijn in de Zoo
Halle thuis. De dierentuin met negen
hectare oppervlakte bevindt zich aan
Reilsberg in Halle, waar kronkelige
paden langs de dierenverblijven naar de
uitzichttoren lopen.
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Adres:
Talstraße 23

Halloren
Schokoladenmuseum

Duitslands oudste chocoladefabriek
staat in Halle: de Halloren Schokoladenfabrik. Direct ernaast staat het museum
met een tentoonstelling over de zoete
lekkernij, de kamer uit chocolade en een
productie achter glas.
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Bezoek ons
online!

Bekijk het programma

Adres:
Reilstraße 57

Technisches Hallorenund Salinemuseum

Zout – het witte goud – maakte Halle
ooit rijk. In het Technische Halloren- &
Salinemuseum zieden de Halloren ook
nu nog zout op traditionele wijze. Verder
is in het museum een tentoonstelling te
zien over de geschiedenis van de stad en
het leven van de Halloren.

Tourist-Information

Tel.: +49 (0) 3 45 122 99 84

Organiseer een evenement

Adres:
Mansfelder Straße 52

Kijk rustig rond, plan en boek!

www.hallesaale.com

www.halle-tourismus.de

Onze aanbevelingen

Data en boeken
op aanvraag
vanaf € 80 per
groep

Wandeling door
de oude stad

Wandel in 90 minuten door 1200 jaar geschiedenis

Bewonder op uw gemak te voet
de highlights van de ruim 1200 jaar
oude handelsstad Halle.

Duur: vanaf 60 minuten
Verzamelpunt: Marktschlösschen

Data en boeken
op aanvraag
vanaf € 90 per
groep (groepen
vanaf 11 personen,
€ 6 voor elke
persoon extra)

vanaf

Hoog op de
Hausmannstürme
Geniet van het unieke uitzicht over de
stadsdaken en luister naar de interessante
verhalen uit het dagelijks leven van een
torenwachtersfamilie.

HÄNDEL FASCINEERT
NIET ALLEEN

€ 1,50

...maar brengt ons ook
in beweging en roept
herinneringen op! Bekijk het
veelzijdige aanbod.

vanaf

€ 2,50
ORIGINEEL HALLOREN ZOUT

Duur: 60 minuten
Verzamelpunt: Hausmannstürme,
Talamtstraße

Data en boeken
op aanvraag
€ 115 per groep

Gemaakt met de ervaring en
technologie van het zoutwerkersbroederschap van 1491 in Halle.

Camposanto –
De geheimen van de
Stadtgottesacker
Duik in de geschiedenis van het
ruim 500 jaar oude renaissancekerkhof
en ontdek welke beroemde inwoners
hier hun laatste rustplaats hebben
gevonden.

Duur: 90 minuten
Verzamelpunt: Ingang
Stadtgottesacker

Alle prijzen inclusief een toeslag van € 20 voor vreemde talen. Behalve deze individuele
mogelijkheden voor groepen kunt u ook kiezen uit allerlei rondleidingen in het Duits.
GROEP

€ 6,99
DE MOOISTE TAS VAN HALLE
VOOR HEREN

exclusief
statiegeld

Grilllier met bier! 8 flesjes
Hansebier uit Halle plus 1 zakje
met het originele Hallore Siedezout

Dit en nog veel meer is verkrijgbaar
bij de Tourist-Information.
Kijk ook eens in onze webshop onder
www.hallesaale.com.
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Route
Luchthaven Leipzig/Halle
1 ½ uur vanuit Berlin
Centraal station Halle
Busstation Halle

Hamburg
A7

DUITSL AND

S A K S E N - A N H A L T Berlin

Hannover

A2

Magdeburg
A7

Halle
A 38

A4

Köln

A5

A4

Erfurt

Leipzig

Dresden

Frankfurt

Nürnberg
A 81

Stuttgart
München

Halle snel bereiken:
A9 Berlin–München
A14 Dresden–Hannover
A38 Halle–Göttingen
Luchthaven Leipzig/Halle (18 km)
met de trein o.a. ICE (Halle–Berlin 80 min)
S-Bahn Halle–Leipzig (38 km)
Bezoekt u ook een van de vele culturele evenementen:
Women in Jazz (begin april/begin mei)
Museumsnacht (mei)
Händel-Festspiele (juni)
Lange Nacht van de Wetenschap (juli)
Lantarenfeest (augustus)
Filmmuziekdagen (eind oktober/begin november)
Kerstmarkt Halle (december)

