
11 Vakantieregio 

Wertheim
- daar waar zo veel 

mogelijk is

Spannende stadsrondleidingen, 
heerlijke uitstapjes, fietsen 
op sterrenniveau, exclusieve 
shoppingtouren, culinarische 
verscheidenheid, belevenisrijke 
cultuur…

TOURISMUS REGION WERTHEIM GmbH

info@tourismus-wertheim.de

Tel. +49 9342-93509-0 • www.tourismus-wertheim.de

12 Geheime tip Westerwald

Bad Marienberg

Tourist-Information 
D-56470 Bad Marienberg
touristinfo@badmarienberg.de
T. +49-2661-7031, www.badmarienberg.de

Wij brengen de natuur voor 
de deur. In de buurt van Rijn,
Moezel en Lahn.
Wandelen op de Westerwald-
Steig, een van de mooiste 
wandelwegen van Duitsland. 
Fietsen op gevarieerde routes.
Top-gastronomie en mooie 
hotels, pensions en vakantie-
woningen. Campers zijn welkom.

westerwald

14 Vakantieregio

Noordelijke Bodensee

Slechts een paar kilometer tot 
aan de Bodensee, tussen Donautal,
Oberschwaben en Allgäu. 
Totaal ontspannen in een 
fantastische natuur
- hartelijke gastvrihheid
- vakantie op het platte land
- zwempret aan de idyllische meren
- heerlijke fiets- en wandelwegen
- Plaatsen voor campers en 
campingplaatsen

Tourist-Information Pfullendorf

T. +49-(0)7552-251131 

info@noerdlicher-bodensee.de

www.noerdlicher-bodensee.de

17 Südtirol – 
Vakantie op de boerderij

Roter Hahn - Südtiroler Bauernbund

K.-M.-Gamper-Str. 5 • I-39100 Bozen

Tel. 0039-0471-999308 • info@roterhahn.it

In de nieuwe catalogus 
„Urlaub auf dem 
Bauernhof 2022“
kunt u uit rond 300 
geteste aanbiedingen uw 
droomboerderij kiezen.
Bestel kostenloos uw persoonlijk 
exemplaar of bezoek het officiele 
portaal: www.roterhahn.it

15 Wertach/Allgäu
Vakantie in het familiedorp 

„natuurlijk beleven“
De hoogst gelegen markt van 
Duitsland aan de Grüntensee, 
kuuroord. Zich thuis voelen in een 
hotel, op de boerderij of in een 3-5 
sterren-vakantiewoning. Twee 
uitstekende campings, zwembad 
met 52 meter lange waterglijbaan, 
Allgäulino-indoor-speeltuin, Buron-
kinderpark, bos en dwergenspeel-
tuin, gratis kindervakantieprogramma.
Winterwandelen, langlauf, skien, sleeen etc.
Gratis vakantiekatalogus met kinderkaart aanvragen!

Touristinfo Wertach · Rathausstr. 3
D-87497 Wertach · Tel. 0049-8365-702199

info@wertach.de · www.wertach.de

16 Ottobeuren

Touristikamt Kur & Kultur 
Marktplatz 14 • D-87724 Ottobeuren 

Tel. +49/08332/921950 www.ottobeuren.de 
touristikamt@ottobeuren.de

• grootste barokke klooster-
complex 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…

Allgäu voor het gevoel

18

Op de 315 km lange Kloster-Gar-
ten-Route of op kortere dagtouren
– de regio tussen Teutoburger
Wald en Weser biedt optimale 
voorwaarden voor een fiets-
vakantie, waarbij u an de natuur
geniet en talrijke cultuurhistorsche
schatten kunt ontdekken. 
Vraag meteen de kostenloze 
informaties op

Naar hartelust 

fietsen in het cultuurland

Kreis Höxter

Kulturland Kreis Höxter
Tel. 0049-5271 974323

info@kulturland.org • www.kulturland.org

19 Zuid-EIFEL en het 

naburige Luxemburg

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

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!

Elberadweg
Nu gratis handboek 

bestellen
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Tel. +49 3501 470147 · sued@elberadweg.de

Alle informaties ook onder

https://www.fietsen-elbe.nl/

Welkom bij de Elberadweg - plan
je fietsvakantie op een van de
meest afwisselende fietsroutes
van Europa. In het handboek
voor de Elberadweg vindt de fiet-
ser belangrijke informatie over
het verloop van de route en over-
nachtingsmogelijkheden. Ga met
ons mee op reis en ontdek 
natuur, cultuur en levenswijze.

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

Naam:_____________________________________________

Straat:_____________________________________________

Postcode/Plaats_______________________________________
De brochures worden van de in de adres aangegeven regio verstuurd, bpw-giese is daar voor niet verantwoordelijk. Als u de bro-
chures 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 overeenstem-

ming met de Europese wetgeving en richtlijnen verwerkt en is te vinden onder www.bpw-giese.de/agb-s-datenschutz
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Ik ontvang graag volgende gratis brochures:
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17 18 19

of in Zuid Tirol

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

Vakantie in 
Duitsland

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

De brochures 

ontvangt U gratis!
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