P RESSMEDDELANDE
Ingen tid för tristess:
Familjesemester i storstadsregionen Hamburg
Segel, möt de vilda djuren i Serengeti eller ta en tur i pariserhjulet vid Hamburger Dom mässan medan du mumsar på
sockervadd: en familjesemester i storstadsregionen Hamburg är spännande och färgstark. För norra Tyskland, med sina
stränder, städer som Hamburg, Lübeck eller Schwerin och deras omväxlande natur, erbjuder otaliga möjligheter att upptäcka
världen tillsammans. Eftersom det inte finns någon annan region i Tyskland med lika många nöjesparker så hög som på
Lüneburger Heide, råder det ingen brist på nöje och action. Men vad ska man välja?
Äventyrare åker berg-och-dalbana: Spännande semestererbjudanden för barn i Niedersachsen
Små kaptener och marina upptäcktsresande reser till havet. I de vidsträckta lerfälten framför Cuxhaven kan naturen
och dess underverk upptäckas i alla väder. För den som är ännu mer nyfiken: Den lilla havsörnen Jan är väldigt kunnig
när det kommer till lera och kusthedar. Med en ljudguide tar han alla barn genom Vadehavets besökscenter och
introducerar dem för havsfisk, musslor och krabbor.
Vi fortsätter nerför Elbe till Stade. I Schwedenspeicher Museum, som är tillägnat Hanseatiska perioden, är många
praktiska stationer riktade specifikt till familjer. Vitriner med små och stora skatter står mellan rustika takbjälkar. Eftersom
det är gratis inträde för alla under arton år så blir glassen och tårtan säkert lite större än vanligt efteråt.
Ett erbjudande som Heide-vaktmästaren Jan Brockmann och hans team på Lüneburger Heide lovar hållbarhet i två
bemärkelser. Utforska den spännande djur- och växtvärlden på hedarna tillsammans eller delta i GPS-rallyn och
spännande nattvandringar. Den som visar sig vara särskilt skicklig får ett Heide-diplom. Små upptäcktsresande borde
lyssna extra noggrant!
Bara några kilometer bort, i Hodenhagen, kommer hela familjen känna det som om de har åkt på en längre resa jorden
runt. I Europas största safaripark möter ni Serengetis underbara värld. Tio kilometer nordtysk "savann" kan köras
antingen i egen bil eller i parkens egen turnébuss. Men var försiktig: aporna är extremt nyfikna på det femton hektar
stora området. Oavsett om det är lejon, zebror, tigrar eller bison – det är alltid nya djur som går genom häckarna på
säkert avstånd eller sover under skuggiga träd. I den intilliggande äventyrsparken kan du berätta om de roligaste
djurmötena över en bratwurst och läsk, eller låt vinden blåsa i ansiktet på en karuselltur.
För vild, för högljudd, för äventyrlig? I Vogelpark Walsrode är det mer magiskt. Över 4 000 fåglar från 650 arter, söta
fågelungar och spektakulära flygshower förtrollar stora och små gäster.
I allmänhet spelar nöjesparker och hurrarop en mycket speciell roll i Niedersachsen semesterprogram. Ibland kittlas
nerverna av hisnande looping i Heide-Park Soltau, norr om Hannover. Ibland är det galna huset i Bispingen – och
roterat 180 grader – som vänder upp och ner på hela familjen. Kameran borde definitivt vara redo, för när alla möbler
hänger i taket i ett fullt möblerat familjehem är ett fantastiskt motiv.
Sportfantaster måste notera dessa heta ställen: på trädtoppsstigen Heide Himmel klättrar du säkert men flitigt långt
upp. Belöningen är en utsikt över floran och faunan – även så långt som till Hamburg en klar dag. I äventyrsorten
Bispingen kan ivriga skidåkare åka på pudersnö 365 dagar om året. Hallen är bekvämt belägen vid motorväg A7.
Eftersom det har utökats till att omfatta olika äventyrsvärldar, timmerstugor och ett hotell kan det också användas som
basläger för hela familjesemestern.
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Upptäck världen vid Hamburgs hamnkant
Naturligtvis skulle ett besök i norr utan ett flygbesök i Hamburg bara vara halva nöjet för många gäster i
storstadsregionen. Oavsett om du förundras över fartygen på Alster och Elbe, stadsturer i en dubbeldäckare, bli lite
rädd i fängelsehålan eller ett besök på Hagenbeck Zoo: Hansastaden är det perfekta resmålet för barnfamiljer.
Ung och gammal dras särskilt till modelljärnvägen i miniatyrens underland. Hur kommer det sig? För den 1 545
kvadratmeter stora modellvärlden med 289 000 små figurer och 4 340 byggnader visar olika kontinenter. Det är
tusentals aha-ögonblick på en skala av 1:87. Från Mellersta Tyskland via Knuffingen går den över Alperna och Italien till
Amerika. Temavärldarna är så förvånansvärt realistiska att en halv dag, eller åtminstone tre timmar, bör planeras in för
besöket. Ett litet tips: Eftersom denna attraktion är en av de populäraste resmålen i Tyskland och entrébiljett krävs bör
besöket planeras i god tid före resan.
De som kommer till Hamburg i mars, juli och augusti eller i november bör inte missa Hamburger Dom. I cirka 4 veckor
förvandlas Heiligengeistfeld till en stor lekplats för unga och gamla och erbjuder mycket nöje och underhållning med
pariserhjulet som landmärke, berg-och dalbana, alla typer av andra karuseller och bås.
Efter så mycket händelser i Hamburg så kan du slå dig ner med Franzbrötchen (ett sött bakverk med kanel och socker)
och fiskrulle vid Landungsbrücken för att vinka till oceanfartygen eller vid Alster och titta på segelbåtarna. Mycket ivriga
människor planerar redan sitt nästa äventyr.
Jo, "för att du gör det" – låt oss börja!
Fler tips på www.visitnortherngermany.de/se
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The Hamburg Metropolitan Region comprises 17 districts and counties, three independent cities and the City of Hamburg itself. In
figures, that means that the Hamburg Metropolitan Region is just under 28,500 square kilometres in size. That makes the Hamburg
Metropolitan Region almost as big as Belgium. Just over 5.3 million people call it home – slightly more than the entire population
of Norway. As early as the 1920s, people realised the major economic opportunities that could be harnessed if the City of Hamburg
and the surrounding Prussian provinces worked together. Since the 1950s, the German States of Hamburg, Niedersachsen and
Schleswig-Holstein, as well as districts, counties and independent cities, have all been working together in a spirit of cooperation in
the Hamburg Metropolitan Region. In 2012, parts of Mecklenburg-Vorpommern joined in. For more than 50 years, the Hamburg
Metropolitan Region has been promoting projects that contribute to the development of the region. To help achieve this goal, 2.7
million Euros are made available each year. This ranges from projects in the areas of tourism and local recreation, to improvements
for commuters, to studies and strategies for new attractions for visitors or economic and infrastructure projects. This support funding
represents the biggest share of the cooperation's financial assistance, and is guaranteed by an international treaty.
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