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PERSBERICHT 
 
Geen tijd voor verveling:  
Gezinsvakantie in de metropoolregio Hamburg  
 
Een zeilvakantie, de wilde dieren van de Serengeti ontmoeten of een rondje in het reuzenrad op de Hamburger Dom terwijl 
u suikerspinnen eet: een gezinsvakantie in de metropoolregio Hamburg is opwindend en kleurrijk. Met zijn stranden, zijn 
steden zoals Hamburg, Lübeck of Schwerin en de gevarieerde natuur, biedt Noord-Duitsland ontelbare mogelijkheden om 
samen de wereld te verkennen. En aangezien geen enkele andere streek in Duitsland zoveel pretparken heeft als de 
Lüneburger Heide, is er aan pret en actie geen gebrek. Maar wat moet u kiezen?  
 
Onderzoekers rijden in een achtbaan: spannende vakantieaanbiedingen voor kinderen in Nedersaksen 
Kapiteintjes en zeeverkenners trekken naar de zee. De uitgestrekte wadvlakten voor de kust van Cuxhaven zijn een 
uitstekende plaats om de natuur en haar wonderen onder alle weersomstandigheden te ontdekken. Iedereen die nog 
nieuwsgieriger is: de kleine zeearend Jan kent de wadden en de kustheide bijzonder goed. Met een audiogids neemt 
hij de kinderen mee door het bezoekerscentrum van de Waddenzee en laat hen kennis maken met zeevissen, 
mosselen en krabben.  
 
Wij vervolgen onze weg langs de Elbe naar Stade. In het Schwedenspeicher Museum, dat gewijd is aan de Hanzetijd, 
zijn er veel interactieve stops, speciaal voor gezinnen. Tussen rustieke dakbalken staan vitrines met kleine en grote 
schatten. En omdat de toegang voor jongeren onder de 18 jaar gratis is, zullen het ijs en de taart na afloop vast nog 
lekkerder smaken dan gewoonlijk. 
 
Duurzaamheid in twee betekenissen is de boodschap van het aanbod dat Heidewachter Jan Brockmann en zijn team 
naar de Lüneburger Heide brengen. Bijzonderheden van de dieren- en plantenwereld op de heide worden samen 
verkend op GPS-rally's en spannende nachtwandelingen. Wie bijzonder bekwaam blijkt te zijn, ontvangt een Heide-
diploma. Dit moet de kleine ontdekkingsreizigers doen opstaan en opletten!  
 
Slechts een paar kilometer verderop, in Hodenhagen, voelt het hele gezin alsof ze een lange wereldreis hebben 
gemaakt. In het grootste safaripark van Europa maakt u kennis met de wondere wereld van de Serengeti. Tien kilometer 
Noordduitse "savanne" kunt u met uw eigen auto afleggen of met een tourbus van het park. Maar pas op: de apen zijn 
uiterst nieuwsgierig in het vijftien hectare grote gebied. Leeuwen, zebra's, tijgers of bizons: er zijn altijd nieuwe dieren 
te zien, die dankzij de heggen op een veilige afstand lopen, of onder de schaduwrijke bomen slapen. In het 
aangrenzende avonturenpark kunt u onder het genot van braadworst en borrelende drankjes praten over uw beste 
ervaringen met de dieren, of uitwaaien op de draaimolen.  
 
Te wild, te luidruchtig, te avontuurlijk? In het Vogelpark Walsrode is het magischer. Meer dan 4.000 vogels van 650 
soorten, schattige babyvogeltjes en spectaculaire vliegshows betoverden grote en kleine gasten. 
 
Over het algemeen spelen pretparken en spektakels een heel bijzondere rol in het vakantieprogramma van 
Nedersaksen. Soms doen adembenemende lussen in Heide-Park Soltau, ten noorden van Hannover, u de stuipen op 
het lijf jagen. Soms is het het gekke (en 180 graden gedraaide) huis in Bispingen dat het hele gezin op zijn kop zet. De 
camera moet deze dag beslist mee, want als alle meubels in een volledig gemeubileerde gezinswoning aan het plafond 
hangen, levert dat een geweldige foto op.  
 
Sportliefhebbers moeten deze hotspots beslist onthouden: Op de wandeling over de boomtoppen van de Heide 
Himmel klimmen de mensen op een veilige en ijverige manier onhoog. Als beloning wacht een uitzicht op de flora en 
fauna, op heldere dagen zelfs tot aan Hamburg. En in het avonturenoord Berg en Tal in Bispingen skiën enthousiaste 
skiërs 365 dagen per jaar op poedersneeuw. De skihal ligt gunstig aan de A7. Aangezien het uitgebreid is met 
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verschillende avonturenwerelden, blokhutten en een hotel, kan het ook gebruikt worden als basiskamp voor de hele 
gezinsvakantie.  
 
Ontdek de wereld in de haven van Hamburg 
Natuurlijk zou voor veel gasten in de metropoolregio een bezoek aan het noorden zonder een vliegend bezoek aan 
Hamburg maar half zo leuk zijn. Of u nu schepen bewondert op de Alster en de Elbe, een ritje maakt met een 
dubbeldekkerbus, iets spookachtigs meemaakt in de Dungeon of de dierentuin Hagenbeck bezoekt: de Hanzestad is 
de ideale bestemming voor gezinnen met kinderen.  
 
Jong en oud voelen zich bijzonder aangetrokken tot de modelspoorbaan in Miniaturwunderland. Waarom? Want de 
1.545 vierkante meter grote modelwereld, gebouwd met 289.000 piepkleine figuurtjes en 4.340 gebouwen, toont 
verschillende werelddelen. Dat zijn duizenden aha-momenten op een schaal van 1:87. Vanuit Midden-Duitsland gaat 
het via Knuffingen over de Alpen en Italië naar Amerika. De thema's zijn zo verrassend echt dat men voor het bezoek 
een halve dag, of minstens drie uur, moet uittrekken. Kleine tip: omdat deze attractie een van de populairste 
bestemmingen in Duitsland is en een toegangskaartje vereist is, is het van essentieel belang uw bezoek ruim van 
tevoren te plannen. 
 
Als u in maart, juli en augustus of in november naar Hamburg komt, mag u de jaarmarkt Hamburger Dom niet missen. 
Ongeveer vier weken lang wordt het Heiligengeistfeld omgetoverd tot een grote kermis voor jong en oud, met veel 
plezier en vertier, met het bekende reuzenrad, de achtbaan, allerlei andere draaimolens en kraampjes. 
 
Na zoveel actie in Hamburg kunt u met een “Franzbrötchen” (een zoet gebakje met kaneel en suiker) of een broodje 
vis gaan zitten bij de Landungsbrücken om naar de oceaanstomers te zwaaien of bij de Alster om naar de zeilboten te 
kijken. Heel gretige mensen maken al plannen voor het volgende avontuur. 
 
Nou: "denn man tau" - laten we gaan!  
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For the latest information on travel policies and possible restrictions related to Covid-19, please visit 
https://www.germany.travel/en/information-on-coronavirus.html 
 
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. 
 
 
Perscontact voor vragen over het toeristische project visitnortherngermany.de/nl 
FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR 
Leonie Stolz  Birgit Koller-Hartl  Elisabeth Helfer 
Wimmelsweg 10  Bräuhof 248  Am Anger 1 
D-22303 Hamburg A-8998 Grundlsee D-85235 Odelzhausen 
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+49 40 50681694 +49 151 142 780 76 +49 8134 5576411 
ls@fufda.de   bkh@fufda.de   eh@fufda.de  
www.fufda.de/metropolregionhamburg  
 
 
Perscontact voor algemene vragen over de metropoolregio Hamburg 
Vestigingsadres van de metropoolregio Hamburg 
Marion Köhler 
Telefoon +49(0)40 42841-2604 
presse@metropolregion.hamburg.de  
www.metropolregion.hamburg.de 
 
 
 


