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9 steden in Nedersaksen zijn de ideale bestemming voor een zomers weekendje 

met een speciale atmosfeer!

Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg 

en Wolfenbüttel bieden bezoekers een zeer gevarieerd aanbod met Unesco- 

werelderfgoed, historische wijken met vakwerkhuizen, idyllische marktpleinen, 

 luisterrijke herenhuizen, prachtige sloten, parken en tuinen. Hier komt de geschie-

denis tot leven bij de talrijke traditierijke evenementen. Moderne winkelgalerijen  

en historische binnensteden nodigen uit tot shoppen en relaxen. Heerlijke spijzen 

en verfrissende dranken worden geserveerd op rustige pleinen, in idyllische 

 biergartens en natuurlijk ook tijdens de vele zomerse festiviteiten.

Een schitterend hoogtepunt in Hannover zijn de Herrenhäuser Gärten, die in de 

zomer het fantastische decor vormen voor vuurwerk, theater en kleinkunst.  

Met zijn natuurgetrouwe omgevingen in zeven aantrekkelijke themawerelden is de 

Zoo Hannover de doe-zoo bij uitstek. Evenementen zoals de internationale vuur-

werkwedstrijd, het kunstfestival Herrenhausen, het Maschseefest of het grootste 

schuttersfeest ter wereld trekken in de zomer massa’s bezoekers naar Hannover. 

Of u nu voor de auto, de trein of het vliegtuig kiest, de reis is altijd snel en 

 comfortabel. En het bezoek aan een of meerdere van de historische steden kan 

optimaal worden gecombineerd met een trip door de Lüneburger Heide,  

de Harz of het Weserbergland. 

Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s en onder 

www.hannover.de/nederlands en www.9cities.de

De zomer beleven in negen historische steden
Vertrek alvast richting Hannover! De 9 steden in Nedersaksen

c/o Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Prinzenstraße 6 | D-30159 Hannover

Tel.:  +49 511 16 84 9746

Fax:  +49 511 16 84 97 79

E-mail: 9cities@hannover-tourismus.de

www.9cities.de

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Toeristische informatie

Uw eerste aanspreekpunt tegenover het 

centraal station

Ernst-August-Platz 8 | D-30159 Hannover

Tel.:  +49 511 12345 111

Fax:  +49 511 12345 112

E-mail: info@hannover-tourismus.de

www.hannover.de/nederlands

Boeking belevenispakketten

Team stedenreizen

Tel.:  +49 511 12345 333

Fax:  +49 511 12345 334

E-mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

Informatie over campings: in de toeristische streek 

rond Hannover.

Tourismus Region Hannover e.V.

Prinzenstraße 12

D-30159 Hannover

Tel.:  +49 511 36 61 9 81

Fax:  +49 511 36 61 9 97

E-mail: info@tourismusregion-hannover.de

www.tourismusregion-hannover.de

Göttingen

Goslar

Wolfenbüttel
Braunschweig

Marktplein in Goslar Maschsee Hannover

De oude binnenstad van Hannover Slotgracht in Wolfenbüttel

Afstanden
in km Br

au
ns

ch
w

ei
g

Ce
lle

Gö
tti

ng
en

Go
sl

ar

Ha
m

el
n

Ha
nn

ov
er

Hi
ld

es
he

im

Lü
ne

bu
rg

W
ol

fe
nb

üt
te

l

Braunschweig 50 105 55 95 60 45 115 15

Celle 50 150 105 80 30 60 85 65

Göttingen 105 150 70 120 120 90 240 100

Goslar 55 105 70 100 90 60 170 40

Hameln 95 80 120 100 50 50 170 100

Hannover 60 30 120 90 50 30 120 75

Hildesheim 45 60 90 60 50 30 150 50

Lüneburg

Celle
Hannover

Nederland

Enschede

Hildesheim

Provinciale weg

Spoorverbinding

Autosnelweg

Hameln

Ontdek negen verrassende steden in Duitsland!
Op stedentrip naar Duitsland? Kies dan voor één van de 
negen steden in de regio Nedersaksen. Evenementen vol tra-
dities, UNESCO-Werelderfgoed, middeleeuwse stadskernen en 
idyllische straten met vakwerkhuizen zijn slechts een greep 
uit de vele redenen om Nedersaksen te bezoeken.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

Dacht ‘t wel

Al vanaf

32
p.p.p.n

*

*Vanafprijs is p.p. per nacht o.b.v. 2 pers. en eigen vervoer. Verblijf in 
een tweepersoonskamer Hotel Mövenpick in Braunschweig o.b.v. logies/
ontbijt. Aankomst dagelijks vanaf 1 april t/m 31 oktober 2010. 3=2 geldig 
bij aankomst op donderdag in de periode 1 juli tot 26 augustus 2010. 

Ontdek negen verrassende steden in Duitsland!

In samenwerking met:
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Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Zomer in Hannover Schloss Marienburg

Hannover voor ontdekkings- 

reizigers

·   2 overnachtingen in een twee- of 

eenpersoonskamer met bad of 

douche/wc en ontbijt in een stan-

daard City Hotel

·   1 HannoverCard voor 1 dag 

·   1 kaartje voor de publieke  

stadsrondleiding

·   1 Roter Faden (rode draad)  

en informatiepakket

Wandel in de sporen van het 

koningshuis van Hannover!

Uw belevenispakket bevat:

·   1 overnachting in een twee- of 

eenpersoonskamer met bad of 

douche/wc en ontbijt in een  

4 sterrenhotel in Sarstedt 

·   1 toegangskaartje voor de  

Marienburg 

·   Transfer van het hotel naar de 

Marienburg en terug

·   1 driegangenmenu in het slot- 

restaurant (tijdstip naar keuze,  

tijdens de openingstijden)

Boekingshotline: tel. +49 511 / 12345-333 E-mail: staedtereise@hannover-tourismus.de *Vo lgens  besch ikbaarhe id :  i n  t a l r i j ke  ho te l s  z i j n  ba r r i è rev r i j e  kamers  besch ikbaar .  De  A lgemene  Voo rwaarden  van  

Hannove r  Marke t ing  und  Tour i smus  GmbH z i j n  van  k rach t .

Periode: 
1 april - 31 oktober 2010

Van juni tot oktober

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Erlebnis-Zoo Hannover

gezinsprijs voor 2 volwassenen en 1 kind tot 14 jaar

119,– E *Ga met uw gezin op wereldreis!

Ontdek het nieuwe Canadese 

zoolandschap Yukon Bay en 

bekijk ijsberen, pinguïns, wolven 

en nog vele andere dieren van 

heel dichtbij.

Uw belevenispakket bevat:

·   1 overnachting in een tweeper-

soonskamer met extra bed incl. 

ontbijt in een 4 sterrenhotel

·   1 toegangskaartje voor de  

Erlebnis-Zoo per persoon

Periode:
1 juli - 4 augustus 2010

Onderwaterwereld in Yukon BayMaschseefest

De Koninklijke tuinen Herrenhausen zijn een juweel van tuinarchitectuur. Kuier 

zoals in de 17e eeuw! De Großer Garten maakt indruk met zijn barokke ornamen-

ten en prachtige waterwerken. Voor tuin- en plantenliefhebbers valt er veel te  

ontdekken in de Berggarten.

De Koninklijke tuinen Herrenhausen zijn, net als het Schloss Marienburg, een voor-

malige zomerresidentie van het koningshuis van Hannover. Het slot, dat romantisch 

boven het dal van de Leine gelegen is, is een van de belangrijkste neogotische  

monumenten van Duitsland.

Met zijn zeven themawerelden, waar de dieren in natuurgetrouwe omgevingen 

leven, is de zoo van Hannover Europa’s doe-zoo bij uitstek. Spannende avonturen 

en het echte Canadagevoel vindt u in het nieuwe Yukon Bay-landschap. Hier 

kunnen wolven, kariboes, bizons, maar ook ijsberen, pinguïns en robben van  

heel dichtbij worden bekeken.

Nauwelijks een stad biedt zo veel verschillende recreatiemogelijkheden als 

Hannover. Flaneren door de Koninklijke tuinen Herrenhausen ( Herrenhäuser 

Gärten), genieten van het groen in het stadsbos Eilenriede, het meer Maschsee 

met zijn mediterrane sfeer … Dit alles vindt u midden in deze grote stad.  

Een rit met de unieke ‘booglift’ op de prachtige koepel van het Rathaus is een 

echte belevenis. Van hier uit kan elke bezoeker het zelf zien: Hannover is de  

groenste grote stad van Duitsland! 

De levendige city nodigt met zijn grote voetgangerszone, nieuwe Ernst-August-

Galerie en luxueuze winkelpassages tot shopping uit. In het oude stadscentrum 

wandelt u door middeleeuwse stegen en ontspant u aan de oevers van de Leine of 

in een van de talrijke cafés. 

Hannover biedt in de zomer een gevarieerd evenementenprogramma. Het grootste 

schuttersfeest ter wereld, het Maschseefest of de internationale vuurwerkwedstrijd 

in de Koninklijke tuinen Herrenhausen trekken elk jaar vele bezoekers.

Hannover Koninklijke tuinen Herrenhausen Erlebnis-Zoo Hannover

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Internationale vuurwerkwedstrijd

Uw belevenispakket bevat:

·   1 overnachting in een tweeper-

soonskamer incl. ontbijt, naar 

keuze in een 3 of 4 sterrenhotel 

·   1 toegangskaartje voor de 20e 

internationale vuurwerkwedstrijd

De allerbeste pyrotechnici beto-

veren de avondhemel boven het 

unieke decor van de Koninklijke 

tuinen Herrenhausen. 

Datums en gastlanden: 
21 augustus | Italië
04 september | Zweden
18 september | China

4 sterrenhotel: 79 euro  
(p.p. in tweepersoonskamer*)

Koninklijke tuinen Herrenhausen

Vlooienmarkt op de oever van de Leine

Yukon Bay in de Erlebnis-Zoo Hannover

Koninklijke tuinen Herrenhausen

per persoon in een  tweepersoonskamer

113,– E *per persoon in een  tweepersoonskamertoeslag voor eenpersoonskamer: 20 E

99,– E *
per persoon in een  tweepersoonskamer

69,– E *

3 sterrenhotel
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Nauwelijks te 
geloven. Maar 
wel te beleven.
De Autostadt  
in Wolfsburg.
Ga op reis naar de Autostadt in 

Wolfsburg, een inspirerende wereld 

die u veel meer te bieden heeft dan  

u verwacht: expedities naar de toe-

komst van de mobiliteit, tijdreizen 

door de meer dan 100-jarige geschiedenis van de automobiel, ontdekkingstochten 

naar de kosmos van technologie en innovatie, internationale excursies in de wereld 

van de hedendaagse kunst en verkenningstochten door een rijk van culinair genot. 

In 2010 bestaat de Autostadt in Wolfsburg tien jaar. Sinds zijn opening heeft de 

Autostadt zich continu verder ontwikkeld. Er worden steeds weer nieuwe attracties 

toegevoegd, wisselende  tentoonstellingen gepresenteerd, kunstwerken getoond, 

ontwikkelingen op het gebied van techniek en design voor mensen uit alle leef-

tijdscategorieën beleefbaar gemaakt. Meer dan 2 miljoen gasten per jaar maken 

de Autostadt tot een van de populairste toeristische en culturele bestemmingen 

van Duitsland. 

De gevarieerdheid van de Autostadt  
zal u boeien!
•   Attracties het hele jaar door

Ingebed in een 25 hectare groot park- en lagunelandschap liggen het Konzern-

Forum, de MarkenPavillons, het ZeitHaus met een collectie mijlpalen uit de 

autogeschiedenis van het prille begin tot nu, en ontelbare andere attracties.

•   In de zomer

Waterfietsen in het havenbekken, cocktails aan het strand en spectaculaire 

watershows in augustus.

•   Maritieme panoramatocht op het Mittellandkanaal

Aan boord van de FGS Havelland beleeft u de Autostadt vanaf het water 

 (weersafhankelijk, beperkte beschikbaarheid).

Toegangsprijzen per persoon

Volwassene  15 euro

Verminderd tarief 12 euro

Kinderen / jongeren (6–17 jaar), scholieren 6 euro

Avondkaartje (vanaf 16.00 uur, incl. bon t.w.v. 7 euro voor eten en drinken) 7 euro

Gezinskaart – plezier voor groot en klein
Voor gezinnen heeft de Autostadt veel te bieden. In het Ideen-Reich kunnen 

 kinderen en jongeren deelnemen aan technische workshops. Bij goed weer kunnen 

ze in het LernPark in een elektrisch aangedreven minikever hun kinderrijbewijs 

halen. In de FahrSchule maken de kleine gasten virtueel verschillende realistische 

situaties in het wegverkeer mee en leren ze interactief hoe ze zich aan de ver-

keersregels moeten houden. In het RumfahrLand kunnen drie- tot elfjarigen peda-

gogisch worden opgevangen. Met de KidsTouren biedt de Autostadt rondleidingen 

aan voor kleine onderzoekers en grote ontdekkers van 5 tot 10 jaar.

Schatzoeken in de Deister
Een nieuwe trend verovert de Deister: geocaching. Hierbij gaan ‘padvinders’ met 

een gps-apparaat, een mobiele telefoon met gps of een vergelijkbaar apparaat  

op schatzoektocht. Met behulp van gps-coördinaten en gecodeerde aanwijzingen 

kunnen de ‘schatten’, de zogenoemde caches, worden opgespoord. Als beloning 

wachten soms kleine hebbedingetjes om te ruilen. Maar dat is niet het belangrijk-

ste. Bij geocaching gaat het vooral om de zoektocht zelf, waarbij op speelse wijze 

een bepaalde omgeving wordt ontdekt. Voor men het goed en wel in de gaten 

heeft, heeft men tijdens het zoeken naar de soms zeer kleine ‘schatkistjes’ enkele 

kilometers afgelegd en terloops het fraaie landschap, een bijzonder indrukwek-

kende kerk of een onbekende uitkijkplaats ontdekt. Avontuurlijke natuurervaringen 

zijn gegarandeerd! 

Wie geocaching zelf eens wil uitproberen, kan in het idyllische dal van de 

 Fuchsbach, in de buurt van het Deisterstadje Barsinghausen ten zuidwesten van 

Hannover zijn ‘basiskamp’ opslaan en de eerste schatten ‘opgraven’.

De picknicker –  
de zuidelijke heide ontdekken
De Duitse journalist en schrijver Hermann Löns liet zich door het heidelandschap 

inspireren. Ook u kunt in de zuidelijke heide rust en ontspanning vinden. In de 

 idyllische kleine heidedorpjes lijkt het alsof de tijd is blijven stilstaan. Hier liggen 

talrijke fantastische routes voor lange fietstochten op maat van iedereen. Het 

 heidehotel ‘Gut Landliebe’ met zijn paardenweiden, schilderachtige eendenvijver, 

gastenverblijven in traditionele vakwerkstijl en uitstekende keuken, is een ideale 

uitvalsbasis voor alle natuurliefhebbers. Het authentieke heidelandschap begint  

al direct achter het hotel! 

Fietsers en picknickliefhebbers vinden in het kleine dorpje Weesen bij Hermanns-

burg in het zuiden van de Lüneburger Heide de beste voorwaarden voor enkele 

ontspannende dagen ‘op het platteland’.

Prijzen (2 volwassenen + alle kinderen van het gezin t /m 17 jaar)

Dagkaart  38 euro   |   2 dagenkaart  57 euro

Optioneel boekbaar

• Algemene rondleiding  Duur: 45 minuten 5 euro per persoon

• Doe-rondleiding  Duur: 2 uur  11 euro per persoon

Verleng uw verblijf met een 
 hotelovernachting
Of u nu een exclusief weekend in The Ritz-Carlton, Wolfsburg wilt doorbrengen, 

een klassiek verblijf voor het hele gezin zoekt of graag een idyllisch onderkomen in 

de omgeving van Wolfsburg had… laat ons uw wensen weten, wij maken ze graag 

voor u waar.

Zeer populair: geocaching Met de fiets de heide verkennen

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Fietstocht door de zuidelijke heideGeocaching

per persoon in een  tweepersoonskamer

89,– E Hotel: 

Heidehotel Gut Landliebe  

in de regio Celle

Arrangement

·   2 overnachtingen  

in een tweepersoonskamer

·   2 x ontbijtbuffet

·   2 x huurfiets

·   1 x fietskaart

·   1 x picknickmand

·   1 x huurbadmantel

·   1 x bezoek aan de buitensauna

Hotel: 

Sporthotel Fuchsbachtal****  

in Barsinghausen aan de Deister

Arrangement

·   Overnachting met ontbijt  

in een comfortkamer

·   Welkomstcocktail

·   Gebruik van de fitness- en wellness-

faciliteiten van Studio B54

·   Geocachingpakket: gps-apparaat, schat-

kaart en schriftelijke handleiding (persoon-

lijke instructie en gids op afspraak)

·   3 gangenmenu met een fles wijn

Genieten van de natuur

Alle aanbiedingen kunnen bij het CustomerCareCenter 
van Autostadt worden gereserveerd: 
Tel. +31 (0)40 - 245 40 05
Fax +31 (0)40 - 244 22 66
E-mail autostadt@dip.nl  
www.autostadt.de 

The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Kinderrijbewijs in het LernParkBlik op de torens van de Autostadt

Tourismus Region Hannover e.V.

Prinzenstraße 12 | D-30159 Hannover

Tel. +49 (0)511 3661-990 | Fax +49 (0)511 3661-998

info@kleine-erlebnisse.de | www.kleine-erlebnisse.de

•  Toegang tot de Autostadt

•   Maritieme panoramatocht op het 

Mittellandkanaal (weersafhankelijk, 

beperkte beschikbaarheid)

•   Speciale kinderattracties en -opvang

•   Bezoek aan LernPark, FahrSchule 

en RumfahrLand

HOTEL (prijs p. p.)   Tweepersoonskamer  Eenpersoonskamer

Categorie  ma – do  vr – zo  ma – do  vr – zo

QUALITY stad  52 euro  43 euro  195 euro  177 euro

QUALITY platteland  45 euro  42 euro  168 euro  162 euro

CLASSIC stad  72 euro  52 euro  115 euro  104 euro

CLASSIC platteland  60 euro  49 euro  198 euro  167 euro

PREMIUM  prijs op aanvraag

per persoon in een  tweepersoonskamer

160,– E
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Carmen in de openlucht op de Burgplatz Het Alte Rathaus in Göttingen

Braunschweig –  
Welfen, Hanze, knappe koppen

Göttingen – stad die kennis bijbrengt

Celle – vorstelijke residentiestad met het 
grootste vakwerkensemble van Europa Goslar – ontdek een werelderfgoed!

28-7 t/m 1-8-2010

Wijnmarkt van Celle

Ontspannen en genieten in 

een vrolijke sfeer bij uitge-

lezen wijnen en culinaire 

specialiteiten, begeleid 

door jazz, pianomuziek en 

folk.

12-6 t/m 21-8-2010

Elke zaterdag om 

17 uur

‘Eine kleine Hofmusik’ – 

telkens op een andere 

fraaie binnenplaats in de 

oude binnenstad van Celle.

25 t/m 26-9-2010 

2 t/m 3-10-2010

Celler Hengstparade 

Hannoveraner hengsten 

tonen hun kunnen in een 

spectaculaire, 4 uur 

durende show. 

25 september jubileum-

parade 275 jaar.

7 t/m 8-8-2010

Kunsthand-

werkermarkt

In de pittoreske stegen 

van het oude stads-

centrum bieden zo’n  

150 exposanten hun hand-

gemaakte kostbaarheden 

aan.

10 t/m 12-9-2010

Altstadtfest

Met een sfeervolle 

 feestboulevard wordt ook 

dit jaar het Altstadtfest 

gevierd.  

9 t/m 24-10-2010

Keizerlijk Goslar, 

van vroeger tot nu

 

In Goslar is de keizer op pad. 

Onder het motto ‘Op naar 

het centrum’ viert de histori-

sche stad zijn keizerlijke ver-

leden van de middeleeuwen 

tot nu in drie ‘tijdperken’.

Braunschweig Göttingen

Arrangement

·   1 x overnachting met ontbijt in  

een 3 of 4 sterrenhotel

·   1 x kaartje voor een avondtocht 

met een vlot op de Oker langs het 

Lichtparcours

·   1 x avondmaaltijd

·   1 x souvenir

Beschikbaar van  

19 juni t /m 30 september

Arrangement

·   2 overnachtingen met ontbijt

·   Welkomstdrank

·   Stadsrondleiding

·   Avondmaaltijd

·   Kroegentochtpasje met 

 waardebonnen

·   Ansichtkaarten en Göttingen- 

balpen

·   Informatiemap

Leistungen:

·   1 x Übernachtung /Frühstück  

im 3 oder 4-Sterne-Hotel

·   1 x Fahrkarte für eine abendliche 

Oker-Floßfahrt entlang des Licht-

parcours

·   1 x Abendessen

·   1 x Erinnerungsstück

verfügbar vom 19. Juni bis 30. Sep-

tember

Touristinfo | Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Vor der Burg 1 | D-38100 Braunschweig

Tel. +49 (0)5 31 /4 70 20 40

touristinfo@braunschweig.de | www.braunschweig.de

Tourist-Information Göttingen

Altes Rathaus / Markt 9 | D-37073 Göttingen

Tel. +49 (0)551-499 80-0 

tourismus@goettingen.de | www.goettingen-tourismus.de

Celle Goslar

Tourismus Region Celle GmbH

Markt 14–16 | D-29221 Celle

Tel. +49 (0)51 41 /12-12

info@region-celle.de | www.region-celle.de

Tourist-Information Goslar | GOSLAR marketing gmbh

Markt 7 | D-38640 Goslar

Tel. +49 (0)53 21-78 06 20 

tourist-information@goslar.de | www.goslar.de

2-5 t/m 11-12-2010

Braunschweig 

 Classix Festival

Braunschweig biedt ook 

dit jaar een hoogwaardig 

internationaal programma 

voor concertliefhebbers.

19-6 t/m 30-9-2010

Lichtparcours

Van 19 juni t /m 30 sep-

tember presenteert het 

Lichtparcours 2010 langs 

de Oker lichtkunst van 

internationaal erkende 

hedendaagse kunstenaars.

14 t/m 30-8-2010

Burgplatz 

(openlucht) Open Air

Beleef de romantische 

opera ‘Der Freischütz’ in 

het unieke decor van de 

historische Burgplatz.

27 t/m 30-8-2010

Lijnen – festival voor 

nieuwe muziek

Nieuwe muziek weerklinkt 

en wordt tot leven 

gebracht met concerten, 

acties en performances in 

de historische Lokhalle.

26-9-2010

15e Göttinger  

Gänseliesel-feest

Verkiezing van Gänseliesel, 

de levende vertegenwoor-

digster van het ‘meest 

gekuste meisje ter wereld’, 

met een gevarieerd rand-

programma. 

8 t/m 17-10-2010

Göttinger  

literatuurherfst

Het gerenommeerde litera-

tuurfestival geeft in een 

reeks evenementen en 

mediaprojecten een jaar-

lijkse momentopname van 

de hedendaagse literatuur.

Het slot van Celle Marktplein in Goslar

Braunschweig, de stad van Hendrik de 

Leeuw, werd door de eeuwen heen 

gevormd door de Welfen, de Hanze en 

vele knappe koppen zoals Lessing en 

Gauss. Braunschweig is tegenwoordig 

een mooie winkelstad en levendige 

cultuurstad. De historische wijken en 

het Residentieslot bepalen in een wis-

selspel met moderne gebouwen en 

passages het stadsbeeld met zijn tal-

Göttingen is een universiteitsstad met 

traditie, charme en levenskwaliteit.  

Als lid van de Hanze kwam Göttingen 

tot grote bloei. Na de oprichting van de 

universiteit in 1734 ontwikkelde de 

stad zich tot een van de belangrijkste 

centra voor wetenschap en onderwijs. 

Getuigen van deze en andere mijlpalen 

in de stadsgeschiedenis zijn de impo-

sante kerken, indrukwekkende univer-

rijke pleinen. Boven op het slot troont 

het grootste vierspan van Europa met 

een bezoekersplatform dat een panora-

misch uitzicht biedt over het ‘eiland’ 

van de binnenstad, omringd door de 

rivier de Oker. Het brede culturele aan-

bod van de stad loopt van muziek-, 

film- en theater festivals via eersteklas 

tentoonstellingen tot aan talrijke open-

luchtevenementen. 

siteitsgebouwen en talrijke vakwerk-

huizen in de oude binnenstad. Het sym-

bool van de stad is het Gänseliesel,  

‘het meest gekuste meisje ter wereld’, 

op de fontein voor het Alte Rathaus.  

Het buitengewone cultuuraanbod van 

Göttingen is bijzonder gevarieerd. In 

deze bruisende, kosmopolitische stad 

bepalen studenten en internationale 

gasten het straatbeeld.

Een stad met cultuur, charme, elegan-

tie en met de dynamiek van de 

moderne tijd. Tegenwoordig kunnen 

alleen al in de oude binnenstad meer 

dan 450 liefdevol gerestaureerde en 

uiteraard onder monumentenzorg val-

lende vakwerkhuizen worden bewon-

derd. Verder zijn er het slot, de crypte 

van de Welfenvorsten, het ‘eerste 

kunstmuseum ter wereld dat dag en 

nacht geopend is’ met de Robert 

Aan de voet van de noordelijke Harz, 

omringd door een sprookjesachtig 

landschap, ligt de prachtige keizerstad 

Goslar. Machtige torens, talrijke kerken, 

bonte vakwerkhuizen en geplaveide 

straten vormen het middeleeuwse 

 stadsbeeld. De voormalige ertsmijn 

Rammelsberg, die samen met de oude 

stadskern de status van Unesco- 

Simon-collectie, het Bomann-Museum, 

het op twee na grootste museum  

in Nedersaksen en nog vele andere 

blikvangers. 

Voor de vakantiegasten en bezoekers 

van de Lüneburger Heide is een uit-

stapje naar de stad Celle een onverge-

telijk hoogtepunt. Celle – een paradijs 

om te slenteren, bewonderen, shoppen 

en smullen.

werelderfgoed draagt, is een van de 

origineelste musea voor industriële 

 cultuur in Europa. Niet ver van het cen-

trum van Goslar troont het imposante 

keizerlijke paleis met zijn unieke kunst-

schatten. Talrijke cafés en restaurants 

nodigen u uit en de fraaie winkels in de 

historische binnenstad maken shop-

ping tot een waar genot.

3e lichtparcours Braunschweig 2010 ‘Göttingen ontdekken’ – elke dag vakantie! Lang weekendHoogdagen voor genieters en  

cultuurliefhebbers in Celle

Arrangement

·   2 overnachtingen in een  

3 sterrenhotel

·   2 x ontbijtbuffet

·   1 diner bij kaarslicht in het hotel

·   1 heidegeist

·   1 zoete pauze in een café

·   Bezichtiging van het slot

Arrangement

·   2 overnachtingen met ontbijt

·   Stadsrondleiding ‘1000 stappen 

door het oude stadscentrum’

·   Bezichtiging Huldigungssaal  

in het Rathaus

·   Bezichtiging keizerlijk paleis

·   1 x 3 gangenmenu als 

 avondmaaltijd

·   Kleine verrassing uit Goslar

per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E
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Rattenvangerfestival Rathaus in Lüneburg

Hameln –  
legendarische rattenvangerstad

Lüneburg –  
welkom in de stad op het zout

Hildesheim –  
uniek Unesco-werelderfgoed

Wolfenbüttel – welkom in de residentie 
van de Welfenhertogen en de stad van 
de Jägermeister

Jan-nov

Evenementen jubileum 

‘Sint-Michiel 2010’“

Het feest vormt het 

 oecumenische hoogtepunt 

van het jubileumjaar 

‘1.000 jaar Sint-Michiel’.

1 t/m 28-8-2010

Citybeach

Voor vakantiesfeer midden in 

het stadscentrum zorgt een 

strandlandschap in de binnen-

stad van Hildesheim. Sportac-

tiviteiten en een muzikaal pro-

gramma zorgen voor plezier 

en entertainment.

10 t/m 11-9-2010

Pflasterzauber

 

Straatmuziek- en straatkun-

stenfestival met internationale 

en nationale kunstenaars. 

Acrobaten, clowns, gooche-

laars, muzikanten en poppen-

spelers tonen hun kunnen in 

de binnenstad van Hildesheim.

4-6 t/m 8-8-2010

Wolfenbütteler 

 Kultursommer

Nationale en internationale 

kunstenaars uit alle kunst-

takken in de unieke sfeer 

van de binnenplaats van 

het slot.  

24-9 t/m 3-10-2010 

Wolfenbüttel  

klinkt goed!

De binnenstad wordt een 

concertpodium voor de 

meest uiteenlopende 

muziekstijlen voor jong en 

oud.

29-8-2010

10e dag van het Braun-

schweigse landschap

Gevarieerd programma 

rond en in het slot met veel 

attracties en podia. Con-

certen, lezingen, theater, 

oud handwerk, kinderat-

tracties en nog veel meer.

Hameln Lüneburg

Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Deisterallee 1 | D-31785 Hameln

Tel: +49 (0)51 51 /95 78 23

touristinfo@hameln.de | www.hameln.de

Tourist-Information der Lüneburg Marketing GmbH

Rathaus /Am Markt | D-21335 Lüneburg

Tel: +49 (0)8 00 /220 50-05

touristik@lueneburg.de | www.lueneburg.de

Hildesheim Wolfenbüttel

tourist-information Hildesheim

Rathausstraße 20 (Tempelhaus) | D-31134 Hildesheim

Tel: +49 (0)51 21 /17 98-0 | Tourist-info@hildesheim-marketing.de

www.hildesheim.de/Tourismus | www.welterbe-hildesheim.de

Tourist-Information / Stadtmarketing Wolfenbüttel GmbH & Co. KG

Stadtmarkt 7 | D-38300 Wolfenbüttel | Tel: +49 (0)53 31 /86 28 0

touristinfo@wolfenbuettel.com | www.wolfenbuettel-tourismus.de

Tot en met 12-9-2010

Rattenvanger-

festival

Elke zondag om 12 uur in 

de Bürgergarten: beleef de 

wereldberoemde sage als 

een theaterstuk. Toegang 

gratis.

Tot en met 8-9-2010

Rattenvanger-

musical ‘RATS’

Elke woensdag om 16.30 

uur in de Bürgergarten. 

Levendige dialogen en 

leuke liederen maken RATS 

tot een echte publiekstrek-

ker. Toegang gratis.

16 t/m 18-7-2010

Weinfest 

Liefhebbers van wijn en 

lekker eten verheugen zich 

op de vele verschillende 

wijnen uit alle streken van 

Duitsland.

24-7-2010

Nacht der  

Romantik

Een gevarieerd en vooral 

romantisch programma. 

Overal in het Kurpark staan 

culinaire kraampjes en 

podia met kleinkunst en 

muziek.

21-8-2010

Lüneburger 

 Museumsnacht

Onder het motto ‘Geschiedenis 

en geschiedenissen beleven’ 

worden de bezoekers uitgeno-

digd om het museumland-

schap van Lüneburg met zijn 

vele attracties te ontdekken. 

1 t/m 3-10-2010

8. Lüneburger 

 Sülfmeistertage

Bij het middeleeuwse spek-

takel rondom het zout staan 

muziek, dans, theater, wilde 

wedstrijden en een grandi-

oze feestelijke optocht op 

het programma.

Unesco-werelderfgoed St. Michael Marktplein in Wolfenbüttel

Lüneburg, middeleeuwse Hanzestad  

en naamgever van de heide, was in de 

middeleeuwen een van de rijkste ste-

den van Noord-Duitsland. De zoutwin-

ning bezorgde de stad levendige han-

del, rijkdom en macht. Dagjesmensen 

zijn gefascineerd door de schitterende 

patriciërshuizen met hun bakstenen 

Bont en vrolijk trekt hij door de stra-

ten van Hameln. Geheimzinnig en 

zonder happy end is zijn verhaal. De 

rattenvanger van Hameln fascineert 

jong en oud. Verscholen in de 

zacht glooiende heuvels van het 

Weserbergland ligt Hameln met 

zijn 60.000 inwoners aan beide 

oevers van de Wezer. De oude 

binnenstad met zijn prachtige 

zandstenen en vakwerkgebouwen 

uit de 16e tot 18e eeuw, het rat-

tenvangerfestival en de rattenvan-

germusical RATS, de glasblazerij 

in de historische kruittoren, een 

rondvaart op de Wezer – Hameln 

heeft veel te bieden. Of u de stad 

nu voor het eerst bezoekt of er ‘vaste 

gast’ bent, de mysterieuze en met 

sagen omgeven rattenvangerstad zal 

u altijd bekoren. 

topgevels of door het middeleeuwse 

raadhuis. De universiteitsstad biedt zijn 

bezoekers een rijk cultureel leven en 

de op een na grootste kroegendicht-

heid in Europa. Achter de eerbiedwaar-

dige oude stadsmuren  pulseert jong 

leven, vindt men trendy shops en 

gezellige cafés en restaurants. 

Slechts 30 kilometer ten zuiden van 

Hannover ligt Hildesheim, al meer dan 

1.000 jaar het culturele centrum tussen 

Harz en Heide. Historische vakwerk-

huizen, een rijk cultureel leven, aan-

trekkelijke winkelmogelijkheden en 

omgeven door een fraai landschap – 

uw verblijf in Hildesheim belooft inte-

ressant te worden. Het werelderfgoed, 

de dom met zijn unieke bronzen figu-

ren en de 1.000 jaar oude  

Onze voormalige Welfenresidentie en 

levendige vakwerkstad ontvangt u met 

een historisch gegroeide sfeer, maar 

ook met de geneugten van een open, 

vriendelijk stadje. Geniet van ons oude 

stadscentrum met meer dan 600 vak-

werkhuizen, zijn belangrijke kerken,  

de representatieve wijk rond het slot, 

de wereldberoemde Herzog August 

Bibliothek en het Lessinghaus. In zijn 

St. Michaeliskirche, staat weliswaar  

centraal, maar vormt slechts een deel 

van de vele bezienswaardigheden en 

 kleinoden van Hildesheim. 

Vanwege de saneringswerkzaamheden 

kan de dom tot augustus 2014 niet 

worden bezichtigd. De 1000 jaar oude 

rozenstruik en de kruisweg blijven 

 echter toegankelijk.

geheel vormt dit een gesamtkunstwerk 

zoals er in Nedersaksen geen tweede 

te vinden is! 

À propos … wist u al dat Wolfenbüttel 

wereldwijd vooral bekend is door een 

kruidenlikeur, de Jägermeister? Vanuit 

Wolfenbüttel is deze drank aan een 

zegetocht begonnen, die tot nu toe al 

door 74 landen loopt. 

Arrangement

·   2 overnachtingen met ontbijt in 

een driesterrenhotel

·   Stadsrondleiding met gids (1 uur)

·   Toegangskaartje voor de 

 glasfabriek met demonstratie

·   Rattenvangerfestival of de  

musical RATS

·   Informatiemateriaal over Hameln

‘Maak kennis met de rattenvanger’ Wereld.Cultuur.Museum.

Arrangement

·  2 overnachtingen

·  Royaal ontbijtbuffet

·  Welkomstcocktail

·  Toegang tot het Roemer-  

   und Pelizaeus-Museum 

·  Informatiemap over Hildesheim

Arrangement
·   1 overnachting met ontbijt  

in een 4 sterrenhotel
·   1 stadsrondleiding
·   1 kaartje voor het Deutsche 

 Salzmuseum (Duits zoutmuseum)
·   1 avondmaaltijd ‘Salzkrustenbraten’ 

(gebraad in zoutkorst)
·   1 proeverij ‘Salz und Sole’  

(zout en pekel)
·   1 zout cadeautje

·   Informatiemateriaal over 
de zout- en Hanzestad Lüneburg

In de sporen van het witte goud Groot pezier vor een keine prijs

Arrangement
·   2 overnachtingen met ontbijt in een 

tweepersoonskamer
·   1 informatiemap over Wolfenbüttel 

per kamer
·   1 middag- of avondmaaltijd  

in een restaurant in de binnenstad 
(2 gangenmenu met 1 drankje)

·   Stadsrondleiding in Wolfenbüttel 
(elektronische gids of algemene 
 stadsgids)

·   1 discgolfset per persoon voor een 
partijtje discgolf in het Seeliger-Park

·   1 verrassingscadeau per kamer
Dit aanbod is het hele 

jaar door boekbaar.

Heenreis: vrijdag

per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E per persoon in een  tweepersoonskamer

vanaf 99,– E
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02 t/m 11-07   Hannover

28 t/m 29-08
Burgwedel-Thönse

28-07 t/m 15-08
Maschsee 20 t/m 22-08  Steinhude

01-07 t/m 05-09
Herrenhäuser  Gärten

Schützenfest
Tien dagen en tien nachten duurt 
het grootste schuttersfeest ter 
wereld. Volkse drukte en een uitge-
laten sfeer kenmerken dit gebeuren. 
Hoogtepunt is de grote feestelijke 
optocht op 4 juli met meer dan 
12.000 deelnemers.

Grasmaaierrace
Ongelooflijk wat deze coureurs uit ‘papa’s 
lievelingsspeelgoed’ halen! Dit motorsport-
evenement ten noorden van Hannover is 
van een krankzinnig idee uitgegroeid tot 
een absoluut cultfeest. Zo’n 25.000 bezoe-
kers genieten van de racende minitrekkers 
en het gevarieerde randprogramma.

Maschseefest
Concerten, kleinkunst, culinaire spe-
cialiteiten en nog veel meer rond het 
meer Maschsee. Met zo’n twee  
miljoen bezoekers per jaar is het 
Maschseefest een van de grootste 
openluchtfeesten in Noord-Duits-
land.

Steinhuder Meer  
in Flammen
Vuurwerk boven het grootste meer van 
Nedersaksen, begeleid door klassieke 
muziek en prachtig verlichte boten! Het 
feestelijke weekend is een jaarlijks 
hoogtepunt in het pittoreske Steinhude. 
Het traditionele volksfeest verwent jong 
en oud met livemuziek, culinaire specia-
liteiten, handwerk, kunst en curiositei-
ten. 

Shakespeares  
‘midzomernachtsdroom’
Fantasievolle musical in het barokke 
tuintheater van de Herrenhäuser Gärten. 
De magie van deze nacht wordt door het 
schrijversduo Heinz Rudolf Kunze en 
Heiner Lürig treffend weergegeven in 
grappige songs en sfeervolle balladen.

20e internationale  
vuurwerkwedstrijd
21-08 Italië
04-09 Zweden
18-09 China

De winnaars van vorig jaar betoveren de 
avondhemel boven het prachtige decor 
van de Herrenhäuser Gärten. Het spek-
takel wordt begeleid door een gevarie-
erd randprogramma.

Waar kerstmarkten  
betoverenin een  
historisch decor
De kerstmarkten van Braunschweig, Celle, 
Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover,  
Hildesheim, Lüneburg en Wolfenbüttel 
schitteren in een betoverend historisch 
decor. 
Op wondermooie historische plaatsen,  
te midden van idyllische vakwerkhuizen, 

gotische baksteengevels of prachtige 
barokgevels, bekoort de geur van glüh-
wein en peperkoek. Kerstshoppen wordt 
een bijzondere gebeurtenis in de feeste-
lijk versierde voetgangerszones.Talrijke 
programma-aanbiedingen maken een 
trip voor Kerstmis door de 9 steden tot 
een aparte gebeurtenis.

www.9cities.de

www.germany.travel


