


Situo: en la Nacia Parko Harz, 7,5 km nord-okcidente de la 
urbocentro de Herzberg, en du valoj apud rivero Sieber kaj 

rojo Goldenke, je alteco de 320-390 m 



Ĝis 1972 la vilaĝo apartenis al distrikto Zellerfeld, 
ekde tiam apartenas al Osterode. 



En Sieber ne nur minado estis 
grava sed ankaŭ aldonaj 
laboroj, kiel ekz. prilaborado 
de ŝtono. 

Ankaŭ forstado dum pluraj 
jarcentoj donis multajn 
laborlokojn. 



Evangelia preĝejo en la mezo de 
la vilaĝo:

konstruita en 1887 
en nordeca stiloen nordeca stilo

havas lignotraban strukturon

ankaŭ koncertoj okazas en ĝi 



En aŭtuno la koloraj arboj, la eta lago kun orfiŝoj, 
la bele flegata parko invitas al promenado 



En vintro la neĝkovritaj montoj allogas al migrado, skiado



Loka kulturgrupo de Harzklub 
30-membra orkestro, konata kiel ‘Siebertaler’ (Sieber-valanoj)

Repertuaro: novaj kaj tradiciaj kantoj el la Harz-montaro, 
popolmuziko, jodlado, dancoj kaj scenetoj el la hejmregiono



Aventur-ludejo 
(unika en la Harz-montaro)

�50-metra giganta glitejo 

�pend-pontoj

Aktiva feriumado por la familioj
65 000 m2 senkosta ripozparko

�grimp-retaro

�kabloglitejo 

�karuselo



�minigolfejo

�tablotenis-tabloj

�boccia (globo-ludo)

�futbalo

�kaj aliaj sportebloj

Allogaĵoj por amikaro, familioj 
al ekzercado, konkursoj 



En la naĝejo la akvo estas varmigita per sunenergio.  
Estas aparta baseno por etaj infanoj. 



Kneipp-terapiejo por 

brakbanado kaj akvotretejo 
proksime al la Gastodomo.

Alia akvotretejo troviĝas ĉirkaŭita 
de arbaro ĉe la ripoz-herbejo apud 

la rojo Goldenke.



Sur la speciale konstruita pado nudpiede eblas 
sperti la naturon, lasi la sentojn ekagi, influi la animon



Ligna dometo kun 

subtegmenta rostejo 

luebla de Harzklub 
Sieber je malalta kosto

ideala por pikniko

por ludado, amuziĝo



Sieber estas elirpunkto 
por multaj migradvojoj.

Panoramaweg Panoramaweg 
(panoramavojo) estas 
unu ekzemplo laŭ la 
sudflanko de la Sieber-
valo. 



Hanskühnenburg estas montara ripozejo kun funkcianta restoracio 

je alteco de 811 m en la Harz-montaro, meze de la Nacia Parko Harz. 

Pro tiu centra situo kaj pro la proksimeco al vilaĝo Sieber, ĝi estas 

– kun Großer Knollen sur la alia flanko de la Sieber-valo –

unu el la plej ŝatataj ekskursceloj en la Suda Harz. 



Großer Knollen (historia nomo: Grosze Knolle) 

situas je alteco de 687,4 m en la sud-okcidenta parto de la Harz.

Al la pinto la distanco de Sieber estas ĉ. 5 km.
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