
Natureza pura
na serra do “Harz”

Reserve agora!

Reserve agora!
Detalhes de contato:
Baumwipfel-Resort „Lug ins Land“ 
Kerstin E. Tiede
Blaue-Stein-Strasse 15a · 38871 Ilsenburg / Harz 
Telefon: +49.151.51254218
E-Mail: mail@baumwipfelresort-lug-ins-land.de 
www.baumwipfelresort-lug-ins-land.de

• Casas copa de arvore sobre postes, arquitetura 
moderna e cubista com escadas de acesso 
individual

• Ambiente agradável conseguido através de uma 
construção ecológica em madeira de larício 

• Área de habitação com cerca de 40 m2, até 4 
pessoas

• 9 m2 adicionais de terraço coberto e ainda mais 
9 m2 de terraço descoberto com acentos 
(incluídos)

• Interior, decoração e moveis de alta qualidade 
em madeira de larício 

• Cozinha equipada com lava loiça, fogão, forno, 
frigorifico, torradeira e chaleira elétrica

• Sala de jantar com mesa e acentos para quatro 
pessoas

• Dois camarotes confortáveis com camas (1.6 m x 
2m) para um total de quatro pessoas

• Casa de banho com WC, duche e lavatório
• Piso aquecido em todo apartamento
• W-Lan e Tablet
• Sauna de infravermelhos
• Toalhas, toalhões e roupa de cama
• Local de estacionamento com posto para 

carregamento de carros elétricas e arrecadação 
com chave (por exemplo para bicicletas)

• Locais externos ocultos para descanso e para 
grelhados

• Serviço de padaria opcional



Em Ilsenburg, a mais fascinante localidade na serra do 
“Harz” situada junto do pé da montanha “Brocken”, foi 
criado um resort de casas copa de árvore, “Lug ins Land”.

As casas copa de árvore, foram construídas a 
uma altura de 5 a 7 metros acima do solo, o que lhe permite 
usufruir de uma explendida vista sobre o parque 
natural adjacente.

Aqui começa a pura aventura das casas de árvore, 
no meio da natureza onde os audazes esquilos saltam de 
ramo em ramo, o canto matinal dos pássaros substitui o 
despertador e pelo anoitecer os

 tímidos veados se atrevem a sair da mata. O ar 
saudável da floresta na copa das arvores origina 
momentos únicos de puro lazer e bem-estar.

Com o resort “Lug ins Land” foi criado um espaço 
especial para pequenos e grandes 
aventureiros, para caminhantes, para 
saboreadores e amantes da natureza e 
para aqueles que procuram a tranquilidade.
Informe-se agora, seja bem-vindo!
Kerstin E. Tiede e Thomas Händel

O Resort

• Brocken-Loft
• Froschfelsen-Loft
• Ilsestein-Loft
• Westerklippen-Loft
• Zeterklippen-Loft

As nossas casas 
copa de árvore:




