Duitsland,
eenvoudigweg
inspirerend

V

ele Belgen en Nederlanders wisten afgelopen
zomer de weg naar Duitsland (opnieuw) te
vinden. Nog nooit was de aantrekkingskracht zo
groot. Het is dan ook een attractief vakantieland voor
jong en oud, voor stadsmensen en natuurliefhebbers,
voor sportievelingen en rustzoekers.

In deze brochure tonen we Duitsland in al zijn
facetten en verscheidenheid. Zo kan jij je klanten
kennis laten maken met bekende, maar ook minder
gekende dorpen, steden en streken. Op die manier
halen ze nog meer uit hun vakantie naar deze
veilige dichtbij bestemming.

© GaPa Tourismus

We behandelen maar liefst 10 vakantiethema’s met
tal van inspirerende voorbeelden. Maar uiteraard
kunnen we de veelzijdigheid van Duitsland niet in
één brochure vatten. Voor extra informatie kan je
ook terecht op www.germany.travel
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Bremen
Deze Hanzestad is het kloppende hart van NoordwestDuitsland en de thuisbasis van de wereldberoemde
Bremen stadsmuzikanten. Het is een veelzijdige stad waar
geschiedenis, traditie, wetenschap, natuur en cultuur
samenkomen in een fascinerende mix. Het historische
Marktplatz en de omliggende straten vormen het centrum
van de stad. Bezoekers kunnen langs de Böttcherstrasse
lopen en richting de Schlachte-promenade gaan, waar ooit
schepen van over de hele wereld aanmeerden. Bremen
leent zich ook perfect voor een verkenning met de fiets.
Meer info
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Al vele jaren een van de grootste bouwwerven van Europa en nu
een van de grootste attracties: het nieuwe Humboldt Forum in
Berlijn. In het hart van het historische centrum, recht tegenover
het museumeiland, beslaat het nieuwe Forum voor Kunst,
Cultuur en Wetenschap maar liefst 36.000 vierkante meter.
De architectuur bestaat uit een contrastrijke combinatie van
ultramoderne bouwelementen en de gereconstrueerde gevels
van het voormalige Berlijnse barokke paleis. Vanaf december
2020 worden de tentoonstellingen gefaseerd geopend.
Meer info

© Jonas Ginter

Humboldt Forum - Berlijn

Het beursterrein van ongeveer een vierkante kilometer
groot, is een van de meest gerenommeerde plekken ter
wereld voor grote internationale beurzen. Maar Hannover
heeft zoveel meer te bieden dan dat. Neem de twee
stadhuizen bijvoorbeeld. Of het Leineschloss-paleis en de
prachtige koninklijke tuinen van Herrenhausen, een van de
weinige barokke tuinen van Europa die grotendeels in zijn
oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven. Bezoekers
mogen het Sprengel-museum, een van de belangrijkste
galerieën voor 20e-eeuwse kunst, zeker ook niet missen.
Meer info
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© Lars Gerhardts

Dresden - Saksen
De stad is niet alleen beroemd om zijn drie grote
monumenten - het barokke Zwinger Paleis, het Semperoper
operahuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk - maar ook om
het Brühl-terras en het Koninklijk Paleis, de Elbe-kastelen
op de helling van de Loschwitz, de exclusieve villa's van de
gemeente Blasewitz, de tuinstad Hellerau en natuurlijk
de twaalf staatskunstcollecties van Dresden. Hier vind je
schatten zoals de Sixtijnse Madonna van Rafaël en het Groene
Gewelf, de grootste schatkamer ter wereld.
Meer info

© Florian Trykowski

Hannover - Nedersaksen

Historische
plaatsen
© Achim Mende
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Beethoven achterna in Bonn
Beethoven vond zijn inspiratie, kracht en rust in Bonn
en het omliggende natuurparadijs. 250 jaar geleden zag
hij het levenslicht in deze idyllisch gelegen stad aan de
Rijn. De Beethoven-tour neemt de bezoekers mee langs
de meest bijzondere plekken. Bonn is ook de voormalige
hoofdstad en de wieg van de Duitse democratie.
Authentieke sites van de Duitse politiek, zoals het Palais
Schaumburg, de bungalow van de bondskanselier of de
voormalige federale raadskamer, kunnen er nog steeds
worden bezocht. Er zijn ook talrijke exposities over de
naoorlogse periode en de hereniging van Duitsland.
Meer info

6

Hier komen de middeleeuwen weer tot leven en is het uitzicht
op het meer en de Alpen uitzonderlijk mooi. Meersburg is
het oudste nog bewoonde kasteel van Duitsland. Het dateert
uit de 6e en 7e eeuw. Het slot bezit een heuse verzameling
ridderhelmen met versierde hoofdtooien en grillige vormen,
van hertengeweien, drakenkoppen, arenden enz. In het
kasteelmuseum staan nog harnassen van de Pappenheimse en
Saksische ridders, van de 14e en 15e eeuw, en van 1570 tot 1680.
Meer info

© Justhavealook

Meersburg am Bodensee –
Baden-Württemberg
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Quedlinburg - Nedersaksen
De eerste vermelding van deze stad stamt al uit 2 april
922. Een bezoek aan de Quedlinburg, is als een stap
terug in de tijd. Overal zijn er smalle geplaveide straatjes
en meer dan 1300 vakwerkhuizen die wonderwel beide
Wereldoorlogen overleefden. Ook de stadsmuur is in grote
delen nog bewaard gebleven. Een van de meest opvallende
gebouwen is het hoger gelegen kasteel en de domkerk. In
de winterperiode verandert Quedlinburg in een sfeervolle
sprookjeswereld waar advent groots wordt gevierd.
Meer info

© Guenther Bayerl

Unesco
werelderfgoed

Zollverein - Essen
Het gevarieerde aanbod op het 100 hectare grote terrein
nodigt elke dag uit om de wereld van steenkool, cokes,
kunst en cultuur in het hart van het Ruhrgebied te
beleven. Het Zollverein UNESCO werelderfgoed in Essen
biedt meer dan 25 jaar na de sluiting een unieke inkijk in
wat ooit de grootste kolenmijn van Europa was. De site
combineert geschiedenis, cultuur, creativiteit, amusement,
gastronomie en recreatie.
Meer info
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Midden in het oude stadscentrum van Aken ligt de Dom. Dit
werelderfgoed behoort tot de populairste bezienswaardigheden
van de stad. Het gebouw werd in de 8ste eeuw in opdracht van
Karel de Grote gebouwd. Sindsdien werden er tal van koningen
gekroond. De schatkamer geldt als de belangrijkste kerkelijke
schatkamer ten noorden van de Alpen. Tot de verzameling
behoren talrijke sacrale gouden- en zilveren gesmeden
voorwerpen zoals kelken, relikwieën en altaarstukken.
Meer info

© Francesco Carovillano

Aachener Dom - Aken

De Speicherstadt bij de haven van Hamburg is
het grootste complex van historische pakhuizen
ter wereld. Het gebied tussen het metrostation
Baumwall en de wijk Oberhafen werd in 1991 samen
met de aangrenzende wijk Kontorhaus onder
monumentenzorg geplaatst. Het Speicherstadt
Museum herbergt typische goederen en apparatuur
van de opslag- en handelsbedrijven die vroeger in
het pakhuisdistrict van de stad actief waren.
Meer info

© Florian Trykowski

Speicherstadt

© powell83
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Wilhelmshöhe - Hessen
Dit ongeveer 560 hectare grote Werelderfgoed is het
eerste bergpark ter wereld dat deze eer ontvangt. De
UNESCO onderscheidt het complex als een opmerkelijke
en unieke getuigenis van Europese architectuur en
tuinieren. Het park strekt zich uit van het monumentale
Hercules-gebouw over de 350 meter lange waterval tot
aan het Wilhelmshöhe-paleis en verder. Het aangelegde
bergpark is een van de grootste van Europa en vormt een
uniek cultureel monument.
Meer info

1

Slot Charlottenburg - Berlijn
Het grootste en mooiste paleis van Berlijn is vernoemd
naar Sophia Charlotte, vrouw van de Pruisische
koning Frederik I en de eerste koningin-consort in
Pruisen. Het terrein beslaat 55 hectare en er zijn drie
andere hoofdgebouwen, waaronder de Belvedère, het
Mausoleum en het Nieuwe Paviljoen, waar waardevolle
schilderijen, een prachtig interieur en kunstwerken uit
de tijd van de Pruisische sterarchitect Karl Friedrich
Schinkel te zien zijn.
Meer info
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© Florian Trykowski

© Florian Trykowski

Kastelen
Slot Augustusburg en slot Falkenlust Brühl
Wie in het trappenhuis staat begrijpt, waarom andere
vorstenhuizen ooit zo jaloers waren op deze kastelen
in Brühl. Ze behoren tot de belangrijkste bouwwerken
van de barok en rococo in Duitsland en vormden een
voorbeeld voor tal van andere Duitse vorstenhuizen.
Het bijbehorende slotpark is een monument op het
gebied van tuinarchitectuur, met internationale waarde.
Duitse presidenten ontvingen er onder andere beroemde
staatsgasten zoals Koninging Elisabeth II, Michail Gorbatsjov,
Nelson Mandela maar ook Paus Johannes Paulus II.
Meer info

Kasteel Wernigerode was oorspronkelijk een middeleeuws
kasteel dat hoog boven de stad uittorent. In de loop van
zijn geschiedenis heeft het verschillende ingrijpende
veranderingen ondergaan. Het kasteel is samen met
de drie bijbehorende tuinen en parken (pleziertuin,
dierentuin, terrastuinen) sinds 1999 een nationaal
waardevol cultuurmonument en onderdeel van het
staatsproject van Saksen- Anhalt Garden Dreams.
Meer info
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© Francesco Carovillano

Kasteel Wartburg - Thüringen
Hoog boven de stad Eisenach staat kasteel Wartburg, dat sinds
1999 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Het is
een van de best bewaarde middeleeuwse Duitse burchten
en bijna 1000 jaar oud. Het is misschien wel het beroemdste
kasteel van Duitsland, en zeker een van de belangrijkste. Je kan
er overnachten in een authentieke historische omgeving en
genieten van een adembenemend uitzicht op het prachtige
Thüringer landschap.
Meer info

© Marco Fischer

Schloss Wernigerode Saksen-Anhalt
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Beelitz Heilstätten - Brandenburg
Dit boomkroonpad op zo’n 23 meter hoogte biedt
sinds 2015 spectaculaire uitzichten op de ruïnes en
de natuurrijke omgeving van het verlaten sanatorium
in Beelitz-Heilstätten. Het ziekenhuiscomplex werd
gebruikt tot in 1994 en kwam daarna in verval. Aan het
beginpunt van de 320 meter lange wandelweg is een
uitkijktoren gebouwd die een waanzinnig uitzicht biedt
over het hele complex. Urban Explorers kunnen hun hart
ophalen tijdens een gegidste rondleiding in de gebouwen.
De site ligt op slechts een uurtje treinen vanuit Berlijn.
Meer info
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© Francesco Carovillano

© TMB GmbH

Wandelen

Partnachklamm - GarmischPartenkirchen
Deze kloof van ruim 700 meter lang heeft rotswanden van
80 meter hoog. De Partnach rivier voert smeltwater van
de Zugspitze gletsjers mee wat zorgt voor een kolkende
watermassa in de smalle doorgang. Het met staaldraad
afgezette pad door de kloof is goed begaanbaar, zowel in
de zomer als in de winter. Af en toe loopt het door tunnels
die uit de rotsen gehouwen werden, wat telkens weer een
ander spectaculair zicht oplevert.
Meer info
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© Francesco Carovillano

Sylt – Schleswig-Holstein
Dit prachtige eiland heeft langs de Noordzee een lang
strand met wit zand. In het binnenland kan je fietsen en
wandelen door de duinen, heidevelden en langs de dorpen.
Heel bijzonder zijn de wandelende duinen bij het dorp List.
De hoge duinen verplaatsen zich zo'n 6 meter per jaar. Op
het eiland zijn er nog sporen te zien van bouwwerken uit
de bronstijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en uit de
tijd van de Vikingen. Het is ook mogelijk om met een gids
te gaan wadlopen bij de kust.
Meer info

Fietsen
© Schwarzwald TourismusKeller

Weserradweg - Bremen
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Het strand en de zee bij Cuxhaven vormen het start- of
eindpunt van de Weser fietsroute die de loop van de rivier
volgt van de Weserberglandheuvels tot aan de Noordzee.
Fietsers doorkruisen op die manier zes gebieden, zonder
dat ze zich zorgen moeten maken over steile klimmetjes.
Onderweg wachten historische steden, kastelen, paleizen,
heidevelden, dorpen, boerderijen en windmolens. Op weg naar
de kust gaat het door de open groene ruimten van het district
Wesermarsch tot aan de kusthaven van Bremerhaven.
Meer info

2

Deze gloednieuwe route slingert zich 460 kilometer langs
de prachtige wijnsteden aan de westelijke rand van het
Zwarte Woud en in de uitlopers van het Bovenrijndal.
Onderweg worden wandelaars en fietsers getrakteerd
op zonovergoten landschappen, pittoreske dorpjes,
mooie steden, statige kastelen, kloosters en tal van
natuurreservaten. Het typische rode bord met het
wijnwielsymbool verbindt de comfortabele fietspaden door
de verschillende wijnbouwgebieden. Uiteraard mag een
proeverij in een van de vele wijnkelders niet ontbreken.
Meer info

© Schwarzwald TourismusKeller

Baden Wijnroute – Baden-Württemberg
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© Andreas Meyer, World of MTB

MTB Routenetwerk Pfälzerwald –
Rheinland-Pfalz
Mountainbiken in Pfälzerwald is één van de beste
manieren om deze regio van Rijnland-Palts te verkennen.
Het Pfälzerwald is met ruim 1.800 vierkante kilometer
het grootste woud van Duitsland. Het heeft een
routenetwerk van meer dan 300 km mountainbikeroutes
met als kern 5 routes die ook met elkaar gecombineerd
kunnen worden. Er is keuze uit verschillende niveaus en
de paden zijn zeer goed aangegeven.
Meer info
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© Moritz Wolf
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Berchtesgaden Nationaal Park Beieren
Prachtige berglandschappen, schilderachtige meren en
weelderig groene bossen kenmerken een van de oudste
natuurbeschermingsgebieden in de Alpen. Het enige
Duitse nationale park in de Alpen is een waar paradijs voor
liefhebbers van actieve vakanties. Avonturiers kunnen een
tocht maken op de 2713 meter hoge Watzmann. Er zijn 260
kilometer wandel- en bergpaden, met onderweg pittoreske
berghutten. Temidden van de natuur zijn er fascinerende
kloven en watervallen zoals de Winbachklamm. Het park
leent zich eveneens voor paragliden en ski.
Meer info

© Klaus Heidemann

Natuur
Spreewald biosfeerreservaat Brandenburg

De bijzondere charme van het Spreewald ligt in de
parkachtige vorm, waar talloze beekjes doorheen
stromen. Door de teelt ontstond een mozaïek van
kleine weilanden, akkers en bos, evenals een netwerk
van rivieren. In 1991 werd Spreewald uitgeroepen tot
UNESCO biosfeerreservaat. Het landschap is uniek
in Midden-Europa en is de habitat van uitzonderlijke
fauna en flora. In het park wordt duurzame ontwikkeling
geïmplementeerd in concrete projecten zoals de
fabricage van regionale producten en het inzetten van
herbruikbare energie.
Meer info
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© Jens Wegener

Saarschleife - Saarland
De mooiste rivierlus van Duitsland laat zich graag
bewonderen vanop de 42 meter hoge uitkijktoren bij
Mettlach. Deze biedt een adembenemend uitzicht
over het dal, de groene heuvels van het Saar-Hunsrück
natuurpark en bij helder weer zelfs tot aan de Vogezen.
Naast het 800 meter langer boomtoppen pad zijn er in de
streek tal van wandelmogelijkheden. Van korte premium
tochten langs kleinere rivierlussen of Traumschleifen tot
uitdagende en meerdaagse langeafstandstochten.
Meer info

Wellness

In Bad Füssing borrelt het water met een temperatuur van
56°C op uit het prehistorische gesteente. De bijzondere
samenstelling van het water is zeer gunstig, met zijn sulfideen zwavelcombinatie die onder andere artritis, rugpijn,
artrose, reuma, jicht, stress en burn-out verlicht. En met
een wateroppervlakte van 120.000 vierkante meter is er
voldoende ruimte voor een perfecte, op gezondheid gerichte
vakantie. Er is keuze uit verschillende thermaalbaden,
waaronder “Therme 1”, "Europatherme" en "Johannesbad".
Meer info
© Olaf Rohl
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Bad Füssing - Beieren
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In Aken kennen water en wellness een lange traditie. Terwijl
de Romeinen zich vroeger ontspanden in het geneeskrachtige
water van de Akense mineraalbronnen, bieden de Thermen
van Carolus tegenwoordig de perfecte ontsnapping aan het
alledaagse leven. In de thermen zijn er verschillende binnenen buitenbaden, die allemaal gevuld zijn met heilzaam
thermaal water. In de zomer biedt het Carolus-strand, met zijn
zand en strandstoelen, een echte vakantiesfeer! Wie wil, kan
gratis deelnemen aan een aquagymnastiek sessie.
Meer info

© Moritz Attenberger

Carolus Thermen - Aken
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© Francesco Carovillano

Zingst
Een indrukwekkend zandstrand van 15 kilometer, een
gezondheid bevorderend klimaat en uitzonderlijke
wellnessbehandelingen maken van Zingst aan de Oostzee het
ideale kuuroord voor lichaam en geest. Voor de individuele
bezoeker worden therapeutische behandelingen met
natuurlijke producten zoals modder en zeewater op maat
gemaakt. De Zingst Baltic Sea Clinic is een gezondheidskliniek
die gespecialiseerd is psychosomatische en
psychovegetatieve aandoeningen, ademhalingsstoornissen,
spier- en skeletaandoeningen en huidaandoeningen.
Meer info

© Berchtesgadener Land

Bijzondere
accommodatie

Werdenfelserei - GarmischPartenkirchen
In dit boetiek- en natuurhotel midden in Werdenfelser
Land (Beieren), boven op de Zugspitze (2962 m), smelten
traditie en moderniteit in elkaar. Het gastvrije personeel
legt de gasten volgens de regels van de kunst in de watten.
In de wellnessruimte, met zwembad op het dak, is het
heerlijk ontspannen met zicht op de Zugspitze. Er zijn
geen vaste eettijden, maar ieder eet wanneer hij of zij dat
wil. Het smaakt Beiers, internationaal en altijd lokaal. De
familie Erhardt heet iedereen van harte welkom.
Meer info

Kulturhof Stanggass combineert gastenverblijven met
evenementen, recreatie en creativiteit. Ze verwelkomen
gezinnen, reizigers, zakenmensen, bruiloftsgasten of
gewoon mensen die hun hart aan de regio hebben verloren.
Het hotel bestaat uit een duurzame houtconstructie.
Het doordachte interieurontwerp biedt door de brede
panoramaramen uitzicht op de Alpen van de Hohen Göll tot
de Watzmann. Zo is het prachtige landschap altijd aanwezig
in de kamers. En dankzij de bewuste oriëntatie op het oosten
worden de gasten 's ochtends zachtjes gewekt door de zon.
Meer info

© GaPa Tourism

Kulturhof Stanggaß - Berchtesgaden

© DeinThüringen

Dorotheenhof Weimar hotel Thüringen
Dit charmante hotel aan de rand van Weimar heeft
een idyllische ligging te midden van een eigen park
en een uitgebreid kuuroord. Het ligt vlakbij talrijke
culturele bezienswaardigheden en UNESCOwerelderfgoedlocaties. Het Dorotheenhof biedt smaakvol
ingerichte kamers. Veel gerechten in het restaurant
van Alboth worden bereid met kruiden en groenten uit
de eigen tuin van het hotel. Een grote verscheidenheid
aan sauna's, stoombaden en een ijsfontein kan worden
genoten in de moderne spa van het Dorotheenhof.
Meer info

© Astrid Burkhardt

© Astrid Burkhardt

Roadtrips

Vakwerkroute
De beroemde Vakwerkroute strekt zich uit van de Elbe
in het noorden tot Oberlausitz in het oosten van Saksen
tot het Bodenmeer in het zuiden, met zeven regionale
routes door de deelstaten Nedersaksen, SaksenAnhalt, Saksen, Hessen, Thüringen en Beieren BadenWürttemberg. Onder het motto "Vakwerk verbindt" zijn
inmiddels meer dan 100 vakwerksteden te bewonderen
langs deze route. Onderweg zijn er tal van musea zoals
een luchtvaartmuseum, het voormalige huis van de
gebroeders Grimm, een muziekinstrumenten museum,
koffie, zout of apothekers museum.
Meer info

Sprookjesroute - Nedersaksen
Een reis via de Sprookjesroute is een tocht door een
wereld van sprookjes, sagen en legenden. Het is een van
de oudste en populairste routes in Duitsland. Ze loopt
over een afstand van 600 km van Hanau naar Bremen
en verbindt cultureel en landschappelijk interessante
plekken die te maken hebben met het leven van de
gebroeders Grimm. Hun sprookjesfiguren komen tot
leven tijdens sprookjesfeesten, rondleidingen, musea
en tentoonstellingen. En er zijn ook plaatsen waar zij de
gasten hoogstpersoonlijk begroeten.
Meer info
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