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Audio gids  Halle  (Saale)

Download de gratis 
'Audioguide Halle'-app 

Bluetooth-ontvangst 
activeren 

Persoonlijke rondleiding 
door Halle starten en  
nuttige informatie over 
bezienswaardigheden krijgen
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St aat  al t i jd  vo or  u  k laar:
Toeristeninformatie met hallesaale*-shop in het Marktschlösschen

O nze  s er v ice 
vo or  uw  verbli j f:

Overnachtingen

Excursietips

Stadsrondleidingen

Souvenirs

Tickets 

Eén ding staat voorop: 

'Halle in één dag' is echt onmogelijk om te doen. Maar voor de 
eerste kennmisaking hebben we een leuke rondleiding en een 
geselecteerd aanbod voor u samengesteld, zodat u het meeste 
uit uw tijd in Halle  
kunt halen. Op uw ontdekkingstocht van het historische 
centrum via de talrijke musea en het veelzijdige kunst- en 
theaterlandschap naar de ontspannende oevers van de Saale 
zult u snel ontdekken dat u langer moet blijven of terug moet 
komen.

Breng goed weer, wij zorgen voor 
al het andere!

in  Halle
Welkom

Onze grafische afdeling heeft het monument ondersteboven gedraaid.  
In werkelijkheid kijkt George Frideric Händel naar het westen, naar het huis  
waar hij geboren is en naar zijn latere woonplaats in Londen.

Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 3 45 122 99 84
Fax: +49 (0) 3 45 122 79 22
E-mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de

Web: www.halle-tourismus.de

Nu rondkijken, 

plannen, boeken  
en shoppen! 

www.halle-tourismus.de

Als alternatief kunt u de webversie
(beperkte functies) van de audiogids 
op www.audioguide.halle-tourismus.de gebruiken.

De audiogids is beschikbaar in het Duits en het Engels.



In de Middeleeuwen was de Alte Markt 
het centrum van de stad. Renaissance-
gebouwen en vakwerkhuizen zijn tot 
vandaag de dag bewaard gebleven  
. Op het waarschijnlijk oudste plein van 
Halle staat de Eselsbrunnen, versierd 
met het legende-reliëf 'Vom Müllerbur-
schen mit dem Esel, der auf Rosen ging'.

Adres: Alter Markt

Eeuwenlang gold de huidige Hallmarkt 
als het centrum van de zoutwinning, 
waar uit vier putten pekel werd 
gewonnen en verder werd verwerkt 
tot zout. Tegenwoordig vormt de in 
1999 gebouwde Göbelbrunnen, die de 
traditionele geschiedenis van de stad 
Halle weergeeft, het middelpunt van 
de Hallmarkt.

Adres: Hallmarkt

A l ter  Mark t

Hallmark t
me t  Göb elbrunnen

Vandaag de dag is in het woonhuis  
van de componist een muziekmuseum  
gevestgd dat bezoekers meeneemt op  
een chronologische reis door de muzikale 
 geschiedenis van de stad. Naast Bach 
staan componisten zoals Scheidt,  
Reichardt en Loewe centraal.

Adres: Große Klausstrasse 12 
(ingang Hallorenring)

Wilhelm- Fr ie demann-
Bach- Haus

te  vo e t
Rondleiding  do or  he t  oude  centrum

'Audioguide Halle'-app
downloaden & audiotour starten!  
Alternatieve link: www.audioguide.halle-tourismus.de

In het rode Marktschlösschen - 
gebouwd aan het eind van de 16e eeuw -
is het VVV-kantoor met hallesaale*-  
en Uni-shop gevestigd. Vlak ernaast 
staat de marktkerk 'Unser Lieben 
Frauen'. Hier is onder andere Martin 
Luther's dodenmasker te zien.

Adres: Marktplatz 13

In de Große Klausstraße is het de moeite 
waard om de grote muurschildering van 
Hans-Joachim Triebsch van dichtbij te 
bekijken. De schilder en grafisch ontwer-
per uit Halle creëert met zijn 400 m² 
grote schilderij een op het eerste gezicht 
perfecte illusie.

Adres: Große Klausstraße 16

Mark t s chlö ss chen

Muur s childer ing  in  de 
Groß en  Klauss tr aß e

Kijk ook hier rond: www.hallesaale.shop

Het marktplein wordt gekenmerkt  
door het silhouet van de vijf torens,
bestaande uit de vier torens van de  
marktkerk en de 84 meter hoge Roter  
Turm. In het midden van het marktplein 
staat een monument voor George Frideric 
Händel. 

Adres: Marktplatz

In de Große Märkerstraße, een van de 
oudste straten van Halle, staat het 
gele Christian-Wolff-Haus, waarin het 
Stadtmuseum Halle gevestigd is met 
permanente tentoonstellingen over de 
geschiedenis van de stad en over het 
sociale leven van in de 18e eeuw, maar 
ook met wisselende speciale tentoon-
stellingen.

Adres: Große Märkerstraße 10

Mark tplein  me t 
Händel-monument

St ad tmus eum
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Stijlvolle bars, gezellige straatcafés,  
restaurants, boetiekjes en kleine  
winkeltjes zijn hier op elke hoek te 
vinden. De wijk is dan ook een populaire 
ontmoetingsplaats voor een gezellig 
samenzijn. In de Kleine Ulrichstraße is  
er genoeg ruimte om buiten te zitten.

Adres: Kleine Ulrichstraße

De Martin-Luther-Universität Halle- 
Wittenberg is een van de oudste  
universiteiten van Duitsland.  
De Universitätsplatz wordt omringd 
door een indrukwekkend ensemble van 
gebouwen, bestaande uit het Löwen-
gebäude, het Melanchthonianum,  
het Robertinum, alsmede het Hörsaal- 
gebäude en het Juridicum.

Adres: Universitätsplatz

K leine  Ulr ichs tr aß e

Uni ver si t ät splat z

In het geboortehuis van George  
Frideric Händel bevindt zich nu een  
tentoonstelling over het leven en werk 
van de beroemde barokcomponist.  
De collectie bevat ook ongeveer 700
instrumenten uit verschillende eeuwen 
en ongeveer 1.000 manuscripten.

Adres: Große Nikolaistraße 5

Händel- Haus  Halle

De Neue Residenz, gebouwd door  
kardinaal Albrecht von Brandenburg, 
was oorspronkelijk bedoeld als katholieke
universiteit en is een van de indruk-
wekkendste gebouwen van de vroege 
Renaissance in Duitsland. Een kijkje in 
de tuin is ook de moeite waard .

Adres: Domstraße 5

Dit is waar het artistieke hart van Halle 
klopt. Het Neue Theater, de Oper Halle, 
het Puppentheater, het Thalia Theater 
en de Staatskapelle zijn de vijf podia van 
de stad. Samen met de vrije cultuur- en 
theaterwereld wordt een gevarieerd 
programma aangeboden. 

Adres: Große Ulrichstraße 50/51

D oms tr aß e  en  
N eue  Re sidenz

Po dia  Halle

Kijk ook hier rond: www.halle-tourismus.de

De in ca. 1330 voltooide Dominikaner- 
Klosterkirche werd in 1523 door  
kardinaal Albrecht met een nieuwe 
inrichting tot een Stiftskirche verheven
en is nu het oudste nog bestaande 
kerkgebouw in Halle. De fontein op het
voorplein symboliseert de cirkel van het
leven. De centrale figuren staan voor de
overwinning van het leven op de dood.

Adres: Domplatz 3

De Leopoldina - opgericht in 1652 - is  
een van de oudste wetenschappelijke 
academies ter wereld. Een toelating tot 
deze instelling wordt beschouwd als een
van de hoogste nationale onderscheidingen
in wetenschap. De Leopoldina als nationale
academie van Duitsland vertegenwoordigt
en adviseert de Duitse wetenschap
in internationale commissies.

Adres: Jägerberg 1

De Moritzburg - gebouwd in de late 
Middeleeuwen - was een tijdlang de 
residentie van de aartsbisschoppen van 
Maagdenburg. Tegenwoordig is in de 
Moritzburg het kunstmuseum van de 
deelstaat Saksen-Anhalt gevestigd met 
een van de belangrijkste tentoonstellin-
gen over het klassieke modernisme.

Adres: Friedemann-Bach-Platz 5

D om  en  D omplat z

L e op oldina  - 
Nationale  A kademie 
der  Wiss ens chaf ten

M ori t zburg
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in  de  buur t  v an  he t  oude  centrum
B eziensw aardighe den

Het Camposanto is een van de  
mooiste renaissancebegraafplaatsen  
in Duitsland. Het is ontworpen door  
Nickel Hoffmann. Belangrijke personen 
zoals August Hermann Francke, Chris-
tian Thomasius en de vader van Georg 
Friedrich Händel liggen hier begraven.

Adres: Gottesackerstraße

St ad tgo t te s acker

De Franckeschen Stiftungen zijn  
een bruisende culturele en weten- 
schappelijke instelling van Europese 
allure. Op het terrein met meer dan  
50 opleidingsinstellingen is er een 
indrukwekkende Kunst- und Naturalien-
kammer en de Kulissenbibliothek te zien.   

Adres: Franckeplatz 1

Het museum is het meestt 
bekend om de Hemelschijf van Nebra,  
's werelds oudste concrete voorstelling 
van de hemel. Het museum heeft 
ook een van de meest uitgebreide en 
belangrijkste archeologische collecties 
van Europa.

Adres: Richard-Wagner-Straße 9

Fr ancke s che  St i f tungen 

L ande smus eum 
f ür  Vorge s chichte 
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Mooie Schnulli –  
Halle voor thuis

Toen de pest in Halle woedde, werden 
de besmette mensen opgesloten in wat 
toen de steeg naast het Fachwerkhaus 
was, een van de oudste huizen van 
Halle. Tien jaar later openden de  
bewoners de muur en vonden een met 
gras bedekte straat vol skeletten.

Adres: Graseweg 6

Gr as eweghaus

Kijk ook hier rond: www.hallesaale.shop

Blij en tevreden terug op het beginpunt  
 het Marktschlösschen aangekomen? 
Bij onze VVV kunt u terecht voor alle 
verdere details over de Händelstadt, 
overnachtingsmogelijkheden, de  
openingstijden van de musea, tickets 
voor een rondleiding door de stad of 
een souvenir voor dierbaren.  

Adres: Marktplatz 13

To er is teninformatie 
m e t  h al l e s aal e*-  e n  U n i - sh o p 17

16



'Audioguide Halle'-app
downloaden & audiotour starten!  
Alternatieve link www.audioguide.halle-tourismus.de

Bergzoo Halle heeft ongeveer 1.200 
dieren van meer dan 250 soorten uit vijf 
continenten. Het negen hectare grote 
terrein ligt op de Reilsberg in Halle, waar 
kronkelige paden langs dierenverblijven 
naar de uitkijktoren leiden.

Adres: Reilstraße 57

Zout - het "witte goud" - heeft Halle 
ooit rijk gemaakt. Ook op het huidige 
Saline-eiland werd meer dan 300 jaar 
geleden zout gezied. In de toekomst zal 
2.200 m² tentoonstellingsoppervlak de 
bezoekers een kijkje geven in de zout-
productie, het leven van de inwoeners 
van Halle en wetenschap. 

Adres: Mansfelder Straße 52
(tot 2023 gesloten voor renovatie)

B erg zo o  Halle

Te chnis che s  Halloren-  
und  Salinemus eum

Het gebied rond de Giebichenstein is 
een van de oudste bewoonde gebieden
van Halle. Sinds de Dertigjarige Oorlog  
is de bovenburcht een ruïne, die tegen-
woordig als openluchtmuseum in de 
zomermaanden een prachtig uitzicht  
op de Saale biedt.

Adres: Seebener Straße 1
Giebichensteinviertel rond Burg  
Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Bezoekers kunnen de sterren van dichtbij 
bekijken in het nieuwe planetarium. Het 
planetarium, omringd door de funderings- 
muren van een historisch gasreservoir, 
biedt ultramoderne audiovisuele techniek
in de ruime Sternsaal. Uitgerust met  
een observatorium op het dak, kan het  
firmament live worden geobserveerd.   

Adres: Holzplatz 5  
(opening 2022)

Burg  Giebichens tein

Plane t ar ium  Halle

De creatieve broedplaats van Halle  
met opleidingen op het gebied va
kunst en design geniet een uitstekende 
internationale reputatie. De universiteit
werd opgericht in 1915 en telt vandaag 
meer dan 1.000 getalenteerde jonge 
mensen uit vele landen. Het visionaire 
denken en ontwerpen geeft vorm 
aan de stad door middel van diverse 
tentoonstellingen en installaties.

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

De oudste chocoladefabriek van 
Duitsland, de Halloren Schokoladenfabrik,
staat in Halle. Vlak ernaast bevindt zich 
de Erlebniswelt met een tentoonstelling 
over de geschiedenis van de zoete  
lekkernij, een chocoladekamer en  
glasproductie.

Adres: Delitzscher Straße 70

De Kunstverein 'Talstrasse' e. V. is een 
van de grootste kunstverenigingen in 
Saksen-Anhalt. In de laat-klassicistische 
villa zijn wisselende tentoonstellingen 
te zien. Daarnaast worden in de Kunst-
halle lezingen en gespreksgroepen over 
kunst en politiek georganiseerd.

Adres: Talstraße 23

Burg  Giebichens tein 
Kunsthochschule Halle

Halloren- Er lebnis wel t

Kunsthalle 'Talstrass e'
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Nu rondkijken, 

plannen, boeken  

en shoppen! 

www.halle-tourismus.de

De Händelstadt heeft niet zo'n beroemde Bach (ook Duits voor 
beek) als de buurman Leipzig. Maar er is wel een echte rivier.  
Comfortabel op een passagiersboot, actief in een kano of 
varend met een gehuurde motorboot, raden wij u ten zeerste 
aan het natuurparadijs rond de Saale te ontdekken.   

1.200 jaar! Veel stadsgeschiedenis - en stadsverhalen. 
Fijn dat de belangrijkste bezienswaardigheden van Halle 
op loopafstand van elkaar liggen. Wij tonen u dagelijks 
en herhaaldelijk de stad in al haar facetten: informatief, 
interessant, amusant.

me t  de  bus

te  vo e t
Rondleiding  do or  
he t  oude  centrum: 
G ebundelde  ge s chie denis

me t  de  b o o t

Instappen. Meerijden. Uitstappen. Rondkijken.
Wij tonen u de mooiste plekjes in de 
Händelstadt op de Halle-Hopper-route. U 
kunt op verschillende stations uitstappen, zelf 
rondkijken en weer instappen.

Stadtrundfahrten mit dem 
         

#verliebtinhalle

  Cabrio-Oberdeck

  die Top-Sehenswürdigkeiten auf einer Tour

  fl exibles Ein- & Aussteigen an allen Haltepunkten

  inkl. ermäßigter Preis für Museen 

  Audiotour in Deutsch & Englisch

  Kinder bis 4 Jahre fahren kostenfrei

  Rollstuhlplätze verfügbar

  Charterangebote für Gruppen

Tickets & Infos online: 
www.halle-hopper.de

Buchen Sie 
Ihre Tickets 

unkompliziert 
online!

P E R  A N H A LT E R 
D U R C H  D I E  H A L L A X I S

City-loop with the 

Open-top double-decker bus

All the top sights in one convenient tour 

Hop on or off at any of our stops   

Includes discounted entry for Museums 

Audio tour available in German and English   

Children up to 4 years old ride for free 

Accessible by wheelchair  

Group Deals

#verliebtinhalle

Tickets & information online:

www.halle-hopper.de

Book your
tickets easily

online!

A hitchhiker 's  guide  
to  the Hal laxy

ERVA A R  M EER  T I J D EN S
O NZE

STA DSRO N D L EID IN G EN
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Plattegrond stadscentrum 

Wandelen door het oude centrum

1 Marktschlösschen

2 Marktplatz met Händel-monument

3 Stadtmuseum 

4 Alter Markt

5 Hallmarkt met Göbelbrunnen

6 Muurschildering in de Große Klausstraße

7 Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus

8 Domstraße & Neue Residenz

9 Dom & Domplatz

10 Moritzburg

11 Leopoldina

12 Kleine Ulrichstraße

13 Universitätsplatz

14 Podia Halle

15 Händel-Haus Halle

16 Graseweghaus

17 VVV

B e zi e ns w aar dig h e d e n  in  d e 
b uur t  v an  h e t  o u d e  c e n t r um

18 Stadtgottesacker

19 Franckesche Stiftungen

20 Landesmuseum für Vorgeschichte

21 Burg Giebichenstein

22 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

23 Kunsthalle "Talstrasse"

24 Halloren-Erlebniswelt

25 Bergzoo Halle

26 Technisches Halloren- und Salinemuseum 
 tot 2023 gesloten voor renovatie

27 Planetarium 
 opening 2022

27



SAKSEN-ANHALT

Maagdenburg

Hannover

Erfurt Dresden

Hamburg

Berlijn

Halle

Leipzig

Frankfurt

Neurenberg

München

Stuttgart

B ezo ek  o ok  e en  v an  de  vele  
cul turele  e venementen
Women in Jazz, Museumsnacht, Händel-Festspiele,
Lange Nacht der Wissenschaften, Laternenfest,
Filmmusiktage, Hallescher Weihnachtsmarkt ...

Stand: Juli 2021, wijzigingen onder voorbehoud

Halle  snel  b ereiken
Saale-fietsroute

met ICE-aansluiting (Halle-Berlijn 70 min)
met S-Bahn Halle-Leipzig (25 min) 

A9 Berlijn-München
A14 Dresden-Hanover
A38 Halle-Göttingen

Interkontinental-Flughafen Leipzig/Halle (18 km)

DUITSLAND

Halle ,  w aar  l ig t  dat?

Flughafen Leipzig/Halle

1 ½ uur van Berlijn

Hauptbahnhof Halle (ICE)

Busbahnhof Halle

. . .vo i là


