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Helgoland har mere end 2.800 sengepladser. Mu-

lighederne strækker sig fra fi restjernede hoteller 

og pensioner over feriehuse og lejligheder til enkelt 

udstyrede private værelser.

Vandrerhjemmet på den nordøstlige del af øen har 139 

senge klar, og på naboøen, Düne, kan man overnatte i 

hyggelige hytter eller slå sit telt op på campingpladsen 

og få en ægte Robinson-Crusoe-oplevelse. Hvis man el-

sker den naturnære ferie kan man især glæde sig over 

to sovestrandkurve til at sove i på Nordstranden samt 

de to bæredygtigt designede Wikkelhouses.

Oven i oplevelsen af den enestående ø i det åbne hav lok-

ker Helgoland også med paradisiske indkøbsmuligheder. 

Øen hører ikke under EU’s toldkodeks, varerne er told- og 

momsfri. Den kvalitetsbevidste gæst vil opleve et godt og 

bredt udvalg af varer og et venligt og professionelt per-

sonale. Hvis der endnu er lidt tid tilovers, kan det betale 

sig at slentre en tur langs de kulørte hummerskure ved 

havnen. Under sloganet ”kunst, kultur og krabbekløer” 

byder små gallerier, butikker og restauranter sig til.

MANGE FORSKELLIGE OVER-
NATNINGSMULIGHEDER

Oplysninger og booking

Helgoland Tourismus-Service

Tourist Information

Lung Wai 27 (i “atoll“)

27498 Helgoland

Tlf.: +49 (0) 4725 808 808

Fax: +49 (0) 4725 808 99 808

info@helgoland.de

www.helgoland.de

Billeder: Helgoland Tourismus-Service; Ottmar Heinze; Martin Elsen; 

Ralf Steinbock; dreivorzwölf marketing GmbH, Kort: iGrafi k

V
er

si
o

n
: 0

5
/2

0
20



Der ligger mange øer ved Tysklands nordsøkyst, men der 

er ingen af dem, der kan sammenlignes med  Helgoland.

Ca. 60 km fra fastlandet løfter den mægtige, røde sand-

stensklippe sig 61 m op af havet. På vejen hertil efterla-

der du hverdagens problemer og jag på fastlandet. 

Helgoland er en oase af ro. Et enestående naturområ-

de, mærket af havets kraft, med en enestående fl ora 

og fauna og et mildt klima, der er begunstiget af Golf-

strømmen. 

Disse unikke fordele har også gjort Helgoland til en 

populær ferieø med en lang tradition som kursted og 

rekreative muligheder året rundt. En vandretur på sti-

en langs klippekanten på Oberland giver oplysninger 

om øens kultur, historie og natur samtidig med at den 

byder på en enestående udsigt og fantastiske solned-

gange.

Et feriemål med to øer

Helgoland består af en 1,0 km2 rød sandstensø med 

en meget markant klippekyst og en mindre ø, Düne på 

0,7 km2. I 1720 blev den naturlige forbindelse mellem de 

to øer ødelagt under en stormfl od.

  WELKOAM 
          IIP 
                   LUNN

Helgoland består af en lavt, en middelhøjt og en højt 

beliggende del. Derfor taler man også om ”Unterland” 

(underland), ”Mittelland” (mellemland) og ”Oberland” 

(overland). En elevator transporterer øboerne og øens 

gæster mellem Unterland og Oberland, såfremt de ikke 

vil bruge trapperne.

Et andet populært transportmiddel er den færge, der 

forbinder de røde klipper med klitterne. Der er to smuk-

ke og aldrig overfyldte strande til solbadning, svøm-

ning, afslapning og leg. Havet er overalt og er der al-

tid – uanset ebbe og flod. Nordsøen omkring Helgoland 

er et af de reneste farvande i Europa. Vandreture rundt 

om øen Düne er et af højdepunkterne hele året rundt, 

også selvom vinden pisker én om ørerne. Her kan man 

koble fuldstændigt af, finde strandskaller og undertiden 

rav, mens du nyder den unikke flora og fauna. Her har 

man også en særlig god mulighed for at betragte grå-

sæler og søløver i deres naturlige element.

Den helårsåbne svømmehal ”mare frisicum – SPA 

 HELGOLAND” er et lille hav i havet – også her nyder 

gæsten godt af det rene havvand i forskellige bassiner. 

På bestemte datoer tilbydes saunanætter med forskel-

lige temaer.

VELKOMMEN PÅ HELGOLAND, 
TYSKLANDS ENESTE Ø I 
ÅBENT HAV

EN Ø MED TRE LANDE 
OG TO HAVE

Ferie på Helgoland er – ikke mindst for allergikere, ast-

matikere og personer med kroniske luftvejssygdomme 

– ensbetydende med at kunne trække vejret dybt og 

sætte tempoet ned.

Øluften midt ude i Nordsøen er meget jod- og iltholdig. 

Øen ligger langt væk fra fastlandet og er uden biltrafi k, 

så luften på Helgoland er næsten fri for udstødnings-

gasser og har et meget lavt pollenindhold.

Hav-aerosolernes sundhedsfremmende effekt har en 

yderligere positiv virkning på alle luftvejssygdomme. 

De mindsker mange sygdomssymptomer, eller fjerner 

dem endda helt.

Naturligvis kan gæsterne nyde alle de faciliteter, som en 

moderne ferieresort med prædikatet ”Nordsø-spa” kan 

byde på: Kurbehandlinger, kurbade under lægeopsyn 

og wellnesstilbud. I lejligheds- og kurhotellet ”Land und 

Meer” – fysioterapicenter mellem Düne og den røde klip-

pe – er der desuden moderne anlæg, hvor der arbejdes 

med forebyggelse, rehabilitation og rekonvalescens.

Også de mange solskinstimer helbredende og afslap-

pende. Helgoland har i mange år været et af de mest 

solrige steder i Tyskland. Det milde klima, som er be-

gunstiget af Golfstrømmen, giver Helgoland de dejlige, 

ikke for varme somre og de milde vintre. Selv eksotiske 

planter kan stå ude i vintermånederne uden at gå til.

SUND LUFT OG MASSER AF SOL



Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

N

ØV

S

Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

Færge til DüneFærge til DüneFærge til DüneFærge til Düne

Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

Vestm
ole

N
ordvestlig m

ole

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Tetrapodendam
m

Hytte- og
strandkurvudlejning

Camping-
plads

2 sovestrandkurve
til overnatning

2 sovestrandkurve
til overnatning

Klit-
restaurant

Flyveplads
med butik og

restaurant

Udsigtspunkt
”Jonnys Hill”

Minigolf

Friedhof den
navnløse

”Aade“

Fyrtårn

Landingsplads

Fæ
rge til D

üne

N
o r d s t r a n d

S y d s t r a n d

HyppebyenHyppebyen

Legeplads

2 Wikkelhouses2 Wikkelhouses

© iGrafik, Bonn

100 m

Vestm
ole

N
ordvestlig m

ole

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Tetrapodendam
m

Hytte- og
strandkurvudlejning

Camping-
plads

2 sovestrandkurve
til overnatning

2 sovestrandkurve
til overnatning

Klit-
restaurant

Flyveplads
med butik og

restaurant

Udsigtspunkt
”Jonnys Hill”

Minigolf

Friedhof den
navnløse

”Aade“

Fyrtårn

Landingsplads

Fæ
rge til D

üne

N
o r d s t r a n d

S y d s t r a n d

HyppebyenHyppebyen

Legeplads

2 Wikkelhouses2 Wikkelhouses

© iGrafik, Bonn

100 m
Nedskaleret udsnit

Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

Kastjaal-Hingst

Lomvie-klippen
Groot Hell

Bread Hörn
Djunk Hel

Seliger Hörn
Nuurder Moadek

Floagenberighörn

Sider Moadek

Letj Kark

De Karkjaar en siin Wüf

Blokhörn

Siderst Hörn

Münk Gat mit Groot Kark
Medelst Hörn

Lange
Anna

Lystbådehavn

Sydhavn

Nordøstlig
havn

Nordøstlig
havn

OBERLANDOBERLAND

UNTERLANDUNTERLAND

NORD-OST-LAND

MITTELLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Svømmebad 
mare frisicum – 

SPA HELGOLAND

Færge til DüneFærge til Düne

Fyrtårn

SygehusSygehus

Sy
ds

tra
nd

Nordstrand

100 m

© iGrafik, Bonn

Skt. Michael-
kirke

Skt. Michael-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Skt. Nicolai-
kirke

Helgolandkai

Yderhavn

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Vestm
ole

N
ordvestlig m

ole

Færge til 
Düne

Færge til 
Düne

Tetrapodendam
m

Hytte- og
strandkurvudlejning

Camping-
plads

2 sovestrandkurve
til overnatning

2 sovestrandkurve
til overnatning

Klit-
restaurant

Flyveplads
med butik og

restaurant

Udsigtspunkt
”Jonnys Hill”

Minigolf

Friedhof den
navnløse

”Aade“

Fyrtårn

Landingsplads

Fæ
rge til D

üne

N
o r d s t r a n d

S y d s t r a n d

HyppebyenHyppebyen

Legeplads

2 Wikkelhouses2 Wikkelhouses

© iGrafik, Bonn

100 m

Anløbsbroen 

Helgolands ”entré”. De store 

åbne træbåde ”Börteboote”, som 

styres af erfarne søfolk, bringer 

de besøgende sikkert fra færgen 

og ind på øen. 

Mindesmærke for August 

 Heinrich Hoffmann von 

 Fallersleben 

Her skrev han i 1841 Lied der 

Deutschen, som i dag er den 

tyske nationalsang.

Rådhus (for tiden under 

 ombygning), se punkt 31

Tourist Information 

Helgolands turistinformation 

reserverer værelser, skibsture og 

fl yture til jer. Her får gæsterne 

informationer om og billetter til 

arrangementer.

Elevator/trappe til Oberland

Temaveje og klippekant

På 3 indtryksfulde spadsereture 

kan I opleve den røde klippes 

natur, kultur og historie. På far-

vemarkerede oplysningstavler og 

HER SKER DET – 
AKTIVITETER OG SEVÆRDIG-
HEDER PÅ HELGOLAND

pyramider får I undervejs alt at 

vide om Helgoland.

På Oberland fører en del af 

disse temaveje ud på en halv-

anden timers rundtur langs 

klippekanten.

Fugleobservatorium 

(Institut for fugleforskning)

Medarbejderne på observatoriet 

ringmærker årligt i gennemsnit 

15.000 trækfugle. Man kan del-

tage i en rundgang i fangsthaven. 

Lange Anna 

Klippesøjlen i havet ved nord-

spidsen af øen har siden 1865 

været Helgolands vartegn. 

Lomvie-klippen 

Hvert år ruger der her en hav-

fuglekoloni med omkring 10.000 

fuglepar, herunder rider, alke, 

sølvmåger, suler og lomvier, som 

har lagt navn til klippen. 

Fyrtårn

(30 sømils rækkevidde) Det tidli-

gere luftværnstårn er den eneste 

bygning, der har overlevet 2. ver-

denskrig i nogenlunde ubeska-

diget stand. Radarudstyret, der 

er monteret på tårnet, bruges 

til overvågning af skibsfarten i 

Tyske Bugt.

Paracelsus Nordsøklinik 

Foruden en kirurgisk og en neu-

rologisk afdeling har dette privat-

hospital også en specialafdeling 

til behandling af Parkinson-

patienter.

Økologisk laboratorium i 

 Helgolands biologiske institut

Det sølvfarvede vandtårn er 

iøjnefaldende. 

SAR Station 

Den tyske forbundsværns søge- 

og redningstjeneste har her en 

helikopterlandeplads. 

Hummerskure

(tidligere redskabsskure for 

fi skerne) I dette pittoreske kvar-

ter ved inderhavnen har der 

udviklet sig et maritimt strøg, 

hvor der tilbydes f.eks. kunst, 

kultur og kulinariske kostbarhe-

der som Knieper (krebsekløer). 

I Hummerbude 10 fi nder man 

vielseskontoret.

Toldekspedition, post og 

 bagageservice

Helgoland hører ikke under EU’s 

toldkodeks. Hvis man vil sende rej-

segods, skal dette toldbehandles.

Legepladser til børnene 

Kaj til færge og hurtigfærge

”Jägerstieg”

Trappe til Oberland 

Düne/Færge til Düne/

Færgeterminal

På den lille badestrandsklit, 

beliggende lige ud for hoved-

øen byder to vidunderligt hvide 

og brede og aldrig overfyldte 

strandpartier ind til badning, 

soldyrkning og leg.

Havvandsafsaltningsanlæg 

Alt drikkevand på øen bliver 

udvundet af saltvand. Dertil 

benyttes en ret kompliceret 

teknik. 

Energiforsyning

Helgoland producerer sin varme 

centralt. Et moderne fi lter- og 

afgiftningssystem holder den 

friske luft ren. 

Fritidscenter Nordøst 

Med tennis, minigolf, trampolin 

og pétanquebane.

Nordseehalle, Museum Helgo-

land med ”museumsgård” 

Arrangements- og kulturcen-

trum. Museet giver et indblik i 

Helgolands kultur og historie fra 

stenalderen og op til i dag.

Apart- und Kurhotel ”Land und 

Meer” Physiotherapiezentrum 

zwischen Düne und rotem Fels 

Lejlighedskompleks og kuranlæg 

med nordsøtypiske medicinske 

produkter.

Svømmehallen ”mare frisicum – 

SPA HELGOLAND”

(opvarmet havvandsbassin) 

Mindesmærke for 

Jacob Andresen Siemens

(grundlagde havbadet i 1826)

Helgolands Biologiske Institut 

(BAH)

Grundlagt på øen i 1892. Der bliver 

hovedsageligt udført økologisk 

orienterede forskningsprojekter. 

Folkebibliotek

Her fi nder man et righoldigt 

udvalg af litteratur om Helgoland, 

skønlitteratur, faglitteratur og 

børnebøger foruden spil. 

Vandrerhjem

Vandrerhjemmet på Helgoland 

har både enkelt- og fl ersengsvæ-

relser med i alt 139 senge. 

Skt. Michael-kirke

Den katolske Skt. Michael-kirke er 

opkaldt efter ærkeenglen Michael 

og er beliggende på Oberland, 

Karkhiar-Spichal-Goat 584. 

Menigheden Skt. Michael har ca. 

140 medlemmer og hører ind 

under provstiet Itzehoe i ærkebi-

spedømmet Hamborg. 

Skt. Nicolai-kirke

Den evangeliske Skt. Nicolai-kir-

ke, opkaldt efter Nikolaus fra 

Myra, sømændenes skytshelgen, 

er beliggende i boligområdet på 

Oberland, Schulweg 648. Kirken 

er som regel åben dagligt. 

Roathüsbuud

Provisorisk rådhusbygning 

beliggende Kurpromenade 1401 

på svømmehallens område. 

Under renoveringen af rådhuset 

har borgmesteren, kommunal-

forvaltningen, turistchefen og 

Helgoland Tourismus-Service til 

huse her.

Sydhavnsterminalen

Modtagelsesterminal med inden-

dørs venterum og cafe. Fragtter-

minal og kontorbygning.
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