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• Ett modernt trädhus i en kubisk form med separata 
ingångar

• Ekologisk konstruktion av lärkträ säkerställer en trevlig 
boendemiljö

• Njut av 40 kvadratmeter boyta för upp till fyra 
personer med ytterligare 9 kvm av täckt terrass med 
uteservering och sittplatser

• Med modern och högkvalitativ inredning med inbyggda 
möbler av lärkträ

• Köket är utrustat med en ugn, spis, kaffebryggare, 
kylskåp, brödrost och en vattenkokare

• Matbord för fyra personer
• Vardagsrum med stor mysig soffa, två fåtöljer och ett

bord
• Sovplats med två bekväma sängar med vardera 1,6 m 

x 2 m för fyra personer
• Badrum med dusch, handfat och toalett
• Golvvärme i hela huset
• WiFi, surfplattor
• Infraröd bastu
• Sängkläder, handdukar
• Central parkering med laddplats för elbilar, låsbart 

förråd för till exempel elcyklar
• Gemensam grillplats 
• Frukost som tillval



I den sagolika staden Ilsenburg, som ligger precis vid Brocken
hittar ni trädhus anläggningen "Lug ins Land".

På sju meters höjd finner ni en fantastisk utsikt över landet och

dess närliggande nationalpark som kan uppskattas direkt från
trädhusets toppar. 

Upplev ett äventyr i naturen utan dess like, där ekorrar hoppar från

gren till gren, där fågelkvitter ersätter väckarklockan på
morgontimmarna och rådjur envågar sig ut ur på kvällstimmarna. 

Den friska skogsluften från Harz säkerställer avkoppling
och välbefinnande från första stund.

Trädhus anläggningen "Lug ins Land" är en  plats för stora 
som små äventyrare och passar både dig som söker

Mountainbike  eller vandringstiger  eller bara vill njuta av

naturen och söker lugn och ro.

Du är hjärtligt välkommen!

Med vänliga hälsningar Kerstin E. Tiede & Thomas Händel

Semesterorten

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

Våra trädhus:




