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Vakantie in
Duitsland
De brochures
is!
ontvangt U grat
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info@eunonce.eu

Ontdek op het spoor van de
Oranjes het bosrijkste gebied
van Duitsland.
Onze natuurregio biedt u actieve
mogelijkheden om te ontspannen
langs de Rothaarsteig, in het
brongebied van de Eder, Lahn
en Sieg en op de fietsroutes
langs het water.

met de nummers
en vergeet niet uw adres. (tot 31.1.2022)

Paderborner Land

Touristikzentrale Paderborner Land e. V.
Königstraße 16, D-33142 Büren
Tel. +49 5251 308-8111, fax 308-898199
info@paderborner-land.de • www.paderborner-land.nl
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Vakantieregio

Teutoburger Wald
Tourismus
Tel: +49 521 967 33 25
info@teutoburgerwald.de • www.teutoburgerwald.de
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Paradiesischer Urlaub
ESSEN FÜR DIE SEELE
Einkehren auf Sauerländer Art

westerwald
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Steig, een van de mooiste
wandelwegen van Duitsland.
Doorademen
Fietsen op gevarieerde routes.
in Bad Salzuflen
Top-gastronomie en mooie

7

hotels,
pensions
en vakantieVerheug u op een gezonde
vrije
tijd
voet van het
in Bad Salzuflen aan de
woningen.
Campers zijn welkom.
Teutoburger Wald. Het historische
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Teutoburger Woud

• even over de grens
• wandelen over drie bergketens
en door twee natuurparken
• een uitstekend wandelwegennet
met meer dan 20 routes
en de Hermannshöhen als
„Top Trail of Germany“
• mooie fietsroutes voor het hele gezin
• fantastische bezienswaardigheden,
Hermannsdenkmal, vakwerkstadjes,
kastelen
• van regionale gerechten genieten

of in Zuid Tirol

DER LIBERO

Gastgeber mit Herzblut

Familienglück auf dem Ferienhof

Tourist-Information
bossen en idyllische TOURISMUS
picknickplek- REGION WERTHEIM GmbHzoutstadje en zoutbad
heeft een
ken, verschillende fietstouren,
uitstekende Bad Marienberg
prachtige stadskern,D-56470
geprimeerde parken,info@tourismus-wertheim.de
gezellige
gezondheidsaanbiedingen en de
touristinfo@badmarienberg.de
restaurants met regionale
pro-9342-93509-0 • www.tourismus-wertheim.de
Salzufler Parkwelten om in het idylliTel. +49
T. +49-2661-7031,
www.badmarienberg.de
ducten en `s avonds een ontspansche Lipperland te wandelen
en te
nend bad in het warme thermaalfietsen. Een uniek Gradierwerkwater – dat zijn geluksmomenten
Ensemble in het hartje van de stad
in Bad Driburg. B.v. Bad Driburg leren kennen met
produceert een bijzonder microkliWertach/Allgäu
Vakantieregio
5 overn./ontbijt, thermen vanaf
199 € p.p.
zee.
maat en een lucht zoals aan de
Vakantie in het familiedorp
Infos: Bad Driburger
Touristik
GmbH
Noordelijke
Bodensee
Tourist Information • Parkstraße
20 • 32105
Bad Salzuflen
„natuurlijk
beleven“
Lange Str. Slechts
140 • D
Bad Driburg
een33014
paar kilometer
tot
Telefon:
(0) 5222
– 183-183
De+49
hoogst
gelegen
markt van
aan0049
de Bodensee,
tussen Donautal,
Tel.
5253 98940
info@staatsbad-salzuflen.de
Duitsland aan de Grüntensee,
Oberschwaben en Allgäu.
info@bad-driburg.com
• www.bad-driburg.com
www.staatsbad-salzuflen.de
kuuroord. Zich thuis voelen in een
Totaal ontspannen in een
hotel, op de boerderij of in een 3-5
fantastische natuur
sterren-vakantiewoning. Twee
- hartelijke gastvrihheid
- vakantie op het platte land
campings, zwembad
Bad Lauterberg
Vakantie inuitstekende
de bergen
- zwempret aan de idyllische meren
met 52 meter lange waterglijbaan,
Fascinatie Zuid-Schwarzwald
in de Harz
- heerlijke fiets- en wandelwegen
Allgäulino-indoor-speeltuin, Buron- Plaatsen voor campers en
- attractief gelegen in de
Familie. Wandelen.campingplaatsen
Wellness
kinderpark, bos en dwergenspeeldrielandenhoek Duitsland, Frankrijk
tuin, gratis kindervakantieprogramma.
Doorademen in de Harzer bergen!
en Zwitserland
langlauf, skien, sleeen etc.
Tourist-Information Pfullendorf
Schilderachtige vijvers, stuwmeren,
- groot mountainbike-Winterwandelen,
en wandelGratis
vakantiekatalogus
met kinderkaart aanvragen!
wegennet tussen de
hoogste
bergen
grotten en mijnen. Mountainbiking,
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Vraag de gratis fietsbrochure aan

DAS BESTE AUS SCHMALLENBERG & ESLOHE

Bad Marienberg

6

Actief ontspannen

Begegnungen

Schmallenberger
Sauerland
Wij brengen
de natuurTourismus
voor
Tel.
0049-2972-97400
de deur.
In de buurt van Rijn,
www.schmallenberger-sauerland.nl
Moezel en Lahn.
info@schmallenberger-sauerland.de
Wandelen op de Westerwald-

mogelijk is
tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.com/nl
Spannende stadsrondleidingen,
heerlijke uitstapjes, fietsen
Geluksmomenten
op sterrenniveau, exclusieve
in Bad Driburg
shoppingtouren, culinarische
26 Wandelwegen met
een fantasverscheidenheid,
belevenisrijke
tisch uitzicht op het Teutoburger
cultuur…
Wald, lichtdoorstromende
beuken-

• Fiets door bos, velden en heide
• Ontspannen in wellnessoasen
• Bekijk de produkten van de
geschiedenis
• Beleef westfaalse gastvrijheid
• Bezoek spannende musea
op fietstouren voor alle wensen

Vraag de gratis brochures aan
en win een van vijf
€ 50, benzine vouchers*.

Das Magazin für Gäste und Freunde

T. +49-(0)7552-251131
Touristinfo Wertach · Rathausstr. 3
van het Schwarzwald
tennis, zwemmen, waterski en
info@noerdlicher-bodensee.de
D-87497 Wertach · Tel. 0049-8365-702199
- fascinerende premium-wandelwandelen in de verse heldere
info@wertach.de · www.wertach.de
www.noerdlicher-bodensee.de
wegen (Belchensteig & Hochtalsteig)
berglucht sterkt uw gezondheid
en
de goede Harzer keuken verwendt
uw tong.
Welkom in Bad Lauterberg in de
Südtirol
Harz!
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- vele mogelijkheden voor uitstapjes,
traditionele feesten & kuurconcerten
en evenementen voor kinderen
Naar
hartelust
- gratis met bus en trein dankzij
KONUS
gastenkaart

18

–

Bauernhof 2022“
kunt u uit rond 300
geteste aanbiedingen uw
droomboerderij kiezen.

Roter Hahn - Südtiroler Bauernbund
K.-M.-Gamper-Str. 5 • I-39100 Bozen
Tel. 0039-0471-999308 • info@roterhahn.it

Tel. +49 3501 470147 · sued@elberadweg.de
Alle informaties ook onder
https://www.fietsen-elbe.nl/
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Ottobeuren

Allgäu voor het gevoel
• grootste barokke kloostercomplex van Duitsland
• geboorteplaats van Pater
Sebastian Kneipp
• kloostermuseum en keizerzaal
• museum voor hedendaagse
kunst – Dieter Kunerth
• Ottobeurer concerten
• Adventure-Golfpark &
Kneipp-actief-park
• veelvoudige sport- en ontspanningsactiviteiten
en nog veel meer…

Touristikamt Kur & Kultur
Marktplatz 14 • D-87724 Ottobeuren
Tel. +49/08332/921950 www.ottobeuren.de
touristikamt@ottobeuren.de

Zuid-EIFEL en het
naburige Luxemburg

Grenzenloze vakantievreugde
Top fiets- en wandelwegen met
uitstekende bewegwijzering
(meer dan 400 km).
Hoogwaardige fietsen en
e-bikes te huur.
NatuurWandelPark delux,
stadstrips naar Trier en Luxemburg,
Romeinse geschiedenis en
veelvoudige cultuur.
Romantische rivieren, stedelijk leven
en avontuurlijke landschappen –
wij verbinden de regio’s!

ten-Route of op kortere dagtouren

Andere gebieden en coupon
op tussen
de volgende
pagina
– de regio
Teutoburger

Bestel kostenloos uw persoonlijk
exemplaar of bezoek het officiele
portaal: www.roterhahn.it

Nu gratis handboek
bestellen

Welkom bij de Elberadweg - plan
je fietsvakantie op een van de
meest afwisselende fietsroutes
van Europa. In het handboek
voor de Elberadweg vindt de fietser belangrijke informatie over
het verloop van de route en overnachtingsmogelijkheden. Ga met
ons mee op reis en ontdek
natuur, cultuur en levenswijze.
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het cultuurland
Vakantiegebiedfietsen
tussen in
Feldberg
en Belchen
Höxter
Tel.: 0049 - 76Kreis
73 - 91
81 30
www.erlebnis-schwarzwald.de
Op de 315 km lange Kloster-Gar-

Vakantie
op de· Ritscherstr.
boerderij 4
Tourist-Info · Haus
des Gastes
0049-5524-853190
D-37431 Bad Lauterberg
· Tel.
In de nieuwe
catalogus
info@badlauterberg.de
· www.badlauterberg.de
„Urlaub auf
dem

Elberadweg

F. Meyer/Elberadweg

Tourismus Hörnerdörfer GmbH

Geniet van een vakantie in het Schmallenberger Sauerland! Beleef een betoverende winter in het Sauerland bij een
wandeling door de sneeuw.
Verken de omgeving, wanneer het buiten
groen wordt en kom om te wandelen, om
te fietsen of om tijd met familie en
vrienden door te brengen!
Echte eerlijke ontmoetingen – met de
natuur, met de mensen hier, met
uw gastgevers, met u zelf…
Wij willen u graag onvergetelijke
vakantiedagen bieden!

12 Geheime tip Westerwald

Vakantieregio

Kur- & GästeService Bad Füssing
Wertheim
Rathausstraße 8 • D-94072 Bad Füssing
- daar
waar
zo veel
Telefoon +49
(0) 85
31/975-580

Urlaubsmagazin · www. hoernerdoerfer. de

Am Anger 15, D-87538 Fischen i. Allgäu

5

Vakantie in
Duitsland
De brochures
is!
ontvangt U grat

UrlaubbsDörfer
bsDörfer 2022
2022

Oorspronkelijk, veelbelovend
en vooral echt!
Schmallenberger Sauerland & Eslohe

4

BAD FÜSSING –
Puur vakantiegenot

In de directe nabijheid van de
romantische drierivierenstad
Passau vind je Bad Füssing.
Met 3 thermen biedt dit kuuroord zijn gasten een uitgebreid
spectrum aan wellnessvoorzieningen, natuur, cultuur, sport en
recreatiemogelijkheden.
11

Tel. +49 8326-3646-0 • www.hoernerdoerfer.de

z.B. Niederlande Reise-Kataloganzeigen
für Tourismusgebiete (nur deutschsprachige Länder)
Sie erreichen mehr als 4,9 Mio. Leser
De Gelderlander, Twentsche Courant, Brabants Dagblad,
De Stentor BN/De Stem/ Eindhovens Dagblad +
De Limburger Süden/Südosten NL
AD Regionale Ausgaben
ET: 21.1.2023 Anzeigenschluss ist der 10.12.2022
je Fach (Preis folgt bis 30.4.2022)

Tel. + 49 271 – 333 10 20
tvsw@siegen-wittgenstein.de
www.siegerland-wittgenstein.nl

Wald en Weser biedt optimale
voorwaarden voor een fietsvakantie, waarbij u an de natuur
geniet en talrijke cultuurhistorsche
schatten kunt ontdekken.
Vraag meteen de kostenloze
informaties op

Kulturland Kreis Höxter
Tel. 0049-5271 974323
info@kulturland.org • www.kulturland.org

www.suedeifel.travel
Tel. 0049 (0) 6501 - 602666
Tel. 0049 (0) 6561 - 94340

Wilt u een gratis-brochure ontvangen en een benzine voucher winnen*? Stuur uw volledig adres
en de nummers van de advertenties, waarvan u informatie wilt ontvangen voor 31 januari 2022 per EMAIL aan: info@eunonce.eu
of vul de coupon in en zend deze in een gefrankeerde enveloppe aan bpw Giese „Reizen“, Postbus 164, 6290 AD Vaals

Ik ontvang graag volgende gratis brochures:
1

2

3

4

5

6

7
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15

16
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Wir garantieren Ihnen eine besonders sorgfältige
Adressenbearbeitung, die von uns selbst durchgeführt wird
und in 3 Versendungen an Sie weitergeleitet wird.

z.B. Belgien Reise-Kataloganzeigen
in De Standaard, Het Belang van Limburg und
Gazet van Antwerpen
Termine 2023 werden bis September bekannt sein.

Naam:_____________________________________________
Straat:_____________________________________________
Postcode/Plaats_______________________________________

*De winnaars krijgen van ons bericht, over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.







Stuur een email aan info@eunonce.eu met de nummers en vergeet niet uw adres. (tot 31.1.2022)
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H rner Dö
Hö
örfer

Fischen · Ofterschwang · Obbermaiselstein · Bo
olsterlang · Balderrschwang

©Tourismus NRW e.V.-Teutoburger Wald

Stuur een email aan info@eunonce.eu met de nummers en vergeet niet uw adres. (tot 31.1.2022)

De Hörnerdörfer
in het Allgäu

Wandelen met wijde uitzichten
De „zachte bergen“ van de Hörnerkette, schilderachtige dalen, groen
wijdeland, idyllische meren, verfrissende bergbeekjes, oorspronkelijke
berghutten en de schilderachtige
bewerkende Sennaalpen laten de
harten van natuurliefhebbers en
genieters hoger slaan. Ademberovende uitzichten belonen op de top
met een 360-graden blik van het Illertal tot aan de hoge Allgäuer Alpen.

SiegenWittgenstein
OPWINDEND

Stuur een email aan

• mooie plaatsen voor een familievakantie
• mooie wandelgebieden
• mooie plekken voor ﬁetsen en mountenbiking
• mooie wellness en sportaanbiedingen
• mooie bezienwaardigheden en landschappen
2

Reisekollektive

of in Zuid Tirol

Verheug u op een bijzondere vakantie in Duitsland of in
ZuidTirol. U bent van harte welkom.

Coupon

Vakantie in Duitsland is zo veelzijdig, zo voordelig en
overal anders. Of u nu alleen, met zijn tweeen of met de
familie wilt reizen, de vakantiegebieden in Duitsland
hebben voor iedereen wat te bieden.
De hier genoemde 19 regio’s hebben weer prachtige bro
chures samengesteld, die u tips geven voor een fantas
tische vakantie. 
U krijgt de brochures gratisen direct aan huis gele
verd. En met een beetje geluk wint u een van in totaal
vijf €50 benzine vouchers.

Vraag de gratis brochures aan
en win een van vijf
€ 50, benzine vouchers*.

De brochures worden van de in de adres aangegeven regio verstuurd, bpw-giese is daar voor niet verantwoordelijk. Als u de brochures niet binnen 6 weken ontvangen heeft, kunt u de adverteerder benaderen. bpw-Giese respecteert je privacy en zorgt ervoor
dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en richtlijnen verwerkt en is te vinden onder www.bpw-giese.de/agb-s-datenschutz

:HOOQHVV XQG (UKROXQJ

*HQLHHQ XQG HUKROHQ 

PR-Anzeigen inkl. Übersetzung und Gestaltung

 LP WUDGLWLRQVUHLFKHQ +RWHO 5RVH LQ %DLHUVEURQQ
*N )FSCTU TUFIU EBT 4DIXBS[XBMEIP
UFM 3PTF HBO[ JN ;FJDIFO EFS &OU
TQBOOVOH 4FFMJTDIF VOE LzSQFSMJDIF
&OFSHJF GS EFO "MMUBH LzOOFO EJF (jT
UF JO EFN  N HSPFO 4BVOB VOE
&SIPMVOHTMjOEMF NJU 4POOFOUFSSBTTF
CFS EFO %jDIFSO WPO #BJFSTCSPOO
UBOLFO
*N 4DIXJNNCBE $ NJU (F
HFOTUSPNBOMBHF JO EFO 8IJSMQPPM
XBOOFO VOE BVG EFO 8jSNFMJFHFO
CSFJUFU TJDI FJO CF[BVCFSOEFT
4DIXBS[XBMEQBOPSBNB WPS EFO "V
HFO EFS (jTUF BVT
#BJFSTCSPOO JTU EJF XBMESFJDITUF
'FSJFOHFNFJOEF JO #BEFO8SUUFN
CFSH VOE IBU EBT XFJUMjVGJHTUF 8BO
EFSXFHFOFU[ HBO[ &VSPQBT .JUUFO JN
/BUJPOBMQBSL 4DIXBS[XBME HFMFHFO
HJCU FT IJFS WJFMF .zHMJDILFJUFO CFJ
5PVSFO NJU EFO /BUJPOBMQBSLSBOHFSO
BVDI FUXBT CFS EBT eLPTZTUFN 8BME
[V MFSOFO (FSOF HFCFO EJF GSFVOEMJ
DIFO .JUBSCFJUFS EFO (jTUFO 5JQQT GS
LVS[F PEFS MjOHFSF 8BOEFSVOHFO PEFS
"VTGMHFO JO EJF 6NHFCVOH

7JFMF BUUSBLUJWF "OHFCPUF [VN #FJ
TQJFM EBT CFMJFCUF Á 5BHF )FSCTU FS
MFCFO± TJOE VOUFS XXXIPUFMSPTFEF

[V GJOEFO %BT HFTBNUF 5FBN EFT
)PUFMT 3PTF GSFVU TJDI BVG TFJOF
(jTUF

In allen Tagesmedien möglich, teilweise auch online
Preise auf Anfrage. Die Verlage haben dazu genaue Vorgaben,
teilweise dürfen keine Logos verwendet werden. Übersetzungen
sind erforderlich. Über die Kosten informieren wir Sie ausführlich

+RWHO 5HVWDXUDQW 5RVH
#JMETUzDLMFXFH  ¯ % #BJFSTCSPOO ¯ 5FM     
XXXIPUFMSPTFEF ¯ JOGP!IPUFMSPTFEF
$GYHUWRULDO ZZZUHJLHOX

Ferientermine Belgien 2022
Frühjahr
28.2. - 4.3.2022

Ostern
4.4. - 18.4.2022

ohne Gewähr

Sommer
1.7. - 31.8.2022

Ferientermine 2022 Niederlande
Bezirk
Süd
Mitte
Nord

Frühjahr
26.2. - 6.3.22
26.2. - 6.3.22
19.2. - 27.2.22

Frühjahr II
30.4. - 8.5.22
30.4. - 8.5.22
30.4. - 8.5.22

Ostern
2.4. - 18.4.22

Winter
26.12.2022 - 8.1.2023

ohne Gewähr

Sommer
23.7. - 4.9.22
9.7. - 21.8.22
16.7. - 28.8.22

Ferientermine Luxemburg 2022
Frühjahr
12.2. - 20.2.22

Herbst
30.10.-6.11.2022

Herbst
22.10. - 30.10.22
22.10. - 30.10.22
22.10. - 30.10.22

Winter
24.12.22 - 8.1.23
24.12.22 - 8.1.23
24.12.22 - 8.1.23

ohne Gewähr

Sommer
16.07. - 14.09.22

Herbst
31.10.-6.11.22

Winter
19.12.22 - 2.1.23

Feiertage Belgien 2022

Feiertage Niederlande 2022

Feiertage Luxemburg 2022

ohne Gewähr

ohne Gewähr

ohne Gewähr

Neujahr
Ostern
Tag der Arbeit
Himmelfahrtstag
Pfingsten
Nationalfeiertag
Mariä Himmelfahrt
Allerheiligen
Waffenstillstand
Weihnachten

1.1.
17.4. + 18.4.
1.5.
26.5.
5.6. + 6.6.
21.7.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.

30 • bpw-Giese GmbH

Neujahr
Ostern
Königstag
Befreiungstag
Himmelfahrtstag
Pfingsten
Weihnachten

1.1.
17.4. + 18.4.
27.4.
5.5.
26.5.
5.6. + 6.6.
25. + 26.12.

Neujahr
Ostern
Tag der Arbeit
Himmelfahrtstag
Pfingsten
Nationalfeiertag
Mariä Himmelfahrt
Allerheiligen
Waffenstillstand
Weihnachten

2022 (alle Preise ohne Gewähr zzgl. MwSt) • www.bpw-giese.de

1.1.
17. + 18.4.
1.5.
26.5.
5.6. + 6.6.
23.6.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.

