
   

 www.feuerundflamme-dieagentur.de 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Ingen tid til kedsomhed:  
Familieferie i storbyregionen Hamburg 
 
Sæt sejl, mød de vilde dyr i Serengeti eller kør i pariserhjulet ved Hamburger Dom-tivoliet, mens du får dig en candy floss: En 
familieferie i storbyregionen Hamborg er spændende og farverig. For det nordlige Tyskland byder med sine strande, byer som 
Hamborg, Lübeck eller Schwerin og varieret natur, på utallige muligheder for at opdage verden sammen. Og fordi der i ingen 
anden region i Tyskland er så mange forlystelsesparker som på Lüneburger Heide, bliver der absolut ingen mangel på sjov 
og action. Men hvad skal du vælge?  
 
Eventyrere kører i rutsjebane: Spændende ferietilbud til børn i Niedersachsen 
Små kaptajner og havforskere rejser til havet. I det omfattende vadehav ved Cuxhaven kan naturen og dens vidundere 
opdages i al slags vejr. Til dem, der er endnu mere nysgerrige: Den Lille Havørn Jan kender vadehavet og kystområdet 
særlig godt. Med en audioguide tager han alle børn gennem Wattenmeer Besucherzentrum (vadehavets besøgscenter) 
og introducerer dem til havfisk, muslinger og krabber.  
 
Vi fortsætter ned ad Elben til byen Stade. I Schwedenspeicher Museum, som er dedikeret til hansetiden, henvender 
mange aktivitetsstationer sig specifikt til familier. Vitrineskabe med små og store skatte står mellem rustikke tagbjælker. 
Og fordi der er gratis adgang til personer under atten år, bliver is- og kageportionerne helt sikkert lidt større end 
normalt bagefter. 
 
Et tilbud, som Heide-Ranger Jan Brockmann og hans team tilbyder i Lüneburger Heide, lover bæredygtighed i to 
betydninger. Særlige træk ved dyre- og planteverdenen i hedelandskabet udforskes sammen på GPS-rallyer og 
spændende nattevandringer. Alle, der viser sig at være specielt dygtige, får et Heide-diplom. Der skal de små 
opdagelsesrejsende virkelig spidse ører!  
 
Kun få kilometer væk, i Hodenhagen, har hele familien det, som om de er taget på en længere tur rundt i verden. I 
Europas største safaripark møder de Serengetiens forunderlige verden. Ti kilometer nordtysk "savanne" kan køres enten 
i egen bil eller i parkens egen turbus. Men pas på: Aberne er ekstremt nysgerrige på det femten hektar store område. 
Uanset om det er løver, zebraer, tigre eller bisoner – der er altid nye dyr, der går ved hegnet på sikker afstand, eller 
sover under skyggefulde træer. I den tilstødende oplevelsespark kan du fortælle om de sjoveste dyremøder over en 
bratwurst og sodavand, eller lade vinden blæse dig i ansigtet på en karruseltur.  
 
For vildt, for højt, for eventyrlystent? I Vogelpark Walsrode er tingene mere magiske. Over 4.000 fugle af 650 arter, 
søde fugleunge og spektakulære flyveshows fortryller både store og små gæster. 
 
Generelt spiller forlystelsesparker og jubel en helt særlig rolle i Niedersachsens ferieprogram. Nerverne kildes med 
betagende loops i Heide-Park Soltau, nord for Hannover. Nogle gange er det Det skøre hus i Bispingen – der er drejet 
180 grader – der vender op og ned på hele familien. Kameraet skal bestemt være lige ved hånden denne dag, for når 
alle møblerne hænger fra loftet i et fuldt møbleret familiehjem, er det et fantastisk motiv.  
 
Sportselskere er nødt til at notere sig disse hotspots: På Heide Himmel Baumwipfelpfad (trætopsti) klatrer du sikkert, 
men flittigt højt op. Belønningen er en skøn udsigt over flora og fauna – og endda helt til Hamborg på en klar dag. Og 
i Berg & Tal Abenteuer Resort Bispingen kan ivrige skiløbere stå på ski på puddersne 365 dage om året. Hallen er 
bekvemt placeret lige ved motorvej A7. Da det er blevet udvidet til at omfatte forskellige eventyrverdener, bjælkehytter 
og et hotel, kan det også bruges som base for hele familieferien.  
 
  



   

 www.feuerundflamme-dieagentur.de 

Opdag verden ved Hamborgs havnekant 
Selvfølgelig ville et besøg i det nordlige Tyskland kun være halv så sjovt, uden et kort besøg i storbyregionen Hamborg. 
Hvad enten du beundrer skibene på Alster og Elben, tager på byture i en dobbeltdækkerbus, får lidt gys i Dungeon 
eller på besøg i Hagenbeck Zoo: Hansestaden er det ideelle rejsemål for familier med børn.  
 
Modeljernbanen i Miniaturwunderland er noget for enhver alder. Hvorfor? Fordi den 1.545 kvadratmeter store 
modelverden med 289.000 bittesmå figurer og 4.340 bygninger viser forskellige kontinenter. Det er tusindvis af aha-
øjeblikke på en skala fra 1:87. Fra Mellemtyskland via Knuffingen går det over Alperne og Italien til Amerika. 
Temaverdenerne er så overraskende realistiske, at der bør planlægges en halv dag, men mindst tre timer, til besøget. 
Et lille tip: Fordi denne attraktion er en af de mest populære destinationer i Tyskland og en adgangsbillet er påkrævet, 
bør besøget planlægges i god tid før rejsen. 
 
Dem, der kommer til Hamborg i marts, juli og august eller i november, bør ikke gå glip af Hamburger Dom-tivoliet. I 
omkring 4 uger er Heiligengeistfeld forvandlet til en stor legeplads for unge og gamle og byder på en masse sjov og 
underholdning med pariserhjulet som vartegn, rutsjebane, alle mulige andre karruseller og markedsboder. 
 
Efter så meget action i Hamborg kan du sætte dig ned med Franzbrötchen og Fischsemmel (traditionel kage og 
sandwiches) ved Landungsbrücken for at vinke til havskibene eller se sejlbådene ved Alster. Meget ivrige mennesker 
er allerede ved at lægge planer for det næste eventyr.  
 
Na denn man tau – lad os komme af sted!  
 
Flere tips på www.visitnortherngermany.de/da  
  
 

5.317 tegn 
 
 
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. 
 
Pressekontakt for spørgsmål om turistprojektet visitnortherngermany.de/da 
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Pressekontakt for generelle spørgsmål om metropolregionen Hamburg 
Kontor for metropolregionen Hamburg 
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