Goedendag in het Weserbergland
Begin uw reis door onze deelstaat op het officiële internetportaal van Weserbergland Tourismus e.V.. Hier vindt u actuele
informatie en aanspreekpunten rond de thema's toerisme, vakantie, recreatie en vrije tijd in het Weserbergland. Ontdek en beleef
de gevarieerdheid van de natuur, cultuur en mensen bij ons in het noorden!

Vakantieplaatsen in het Weserbergland

Het romantisch middengebergte met haar zacht glooiende heuvels en de rivier, die haar die
naam geeft, belooft een spannende reis met veel afwisselingen. Langs de Weser van Hann. Münden tot Hamelen rijgen de
schitterende historische vakwerksteden zich als parels aan een ketting aaneen in een idyllisch rivierenlandschap.

Weser-fietspad: Een van de meest geliefde fietsroutes van Duitsland

U kunt het Weserbergland het beste op de fiets leren kennen. Het Weser-fietspad, en van de
meest geliefde fietsroutes van Duitsland, loopt van het Weserbergland tot aan de Noordzee. Of wilt u liever wandelen? Dan ontdekt
u de regio op de Weserbergland-wandelroute tot in detail.

Prachtige kastelen en burchten

Wist u dat u het grootste aantal renaissancegebouwen ten noorden van de Alpen in het
Weserbergland terug kunt vinden? Prachtige kastelen en burchten in de stijl van de Weser-renaissance rijgen zich langs de weg
aaneen en verlenen de regio haar eigen specifieke charme. Ontdek de uniek bouwwerken uit dit tijdperk en laat u betoveren door
de glans van vervlogen tijden.

Weserscheepsvaart

Een scheepsvaart is een must voor elk verblijf. Het laat zich overigens ook prima met een
fietstocht combineren. Langs de Weser van Hann. Münden tot Hamelen rijgen de schitterende historische vakwerksteden zich als
parels aan een ketting aaneen in een idyllisch rivierenlandschap.

Actieve vakantie
Actieve Vakantie – ga op pad en ontdek het Weserbergland. Het maakt niet uit hoe, met de kano op de Weser, gezellig lopend
door de bossen of met de fiets door het Weserbergland. De regio heeft een ruim aanbod voor uw vrijetijdsbesteding.

Golf

Golfplezier puur in het Weserbergland – Aantrekkelijke golfplaatsen in het Weserbergland bieden
golfplezier voor beginners en profs. Hier vind u een overzicht van alle golfplaatsen in het Weserbergland.

Kanovaren

De Weser slingert door het landschap en nodigt je uit voor actieve belevenissen. Een beetje
spierkracht is nodig als men op de Weser wil peddelen. Geen angst, de georganiseerde touren gaan altijd stroomafwaarts, sportief,
en toch ontspannen. Wie zin in een avontuur heeft, moet eens een riviervaart proberen.

Fietstochten

Het Weserbergland is het beste te ervaren op de fiets. Een van de meest geliefde fietswegen in
Duitsland, de Weserradweg, voert je van het romantische Weserbergland tot aan de Noordzee. Maar ook links en rechts van de
Weser zijn er leuke fietsroutes uitgestippeld, die veel fietsplezier beloven.

Wandelen en Walking

De mens is geschapen om te lopen – het Weserbergland biedt ideale omstandigheden daarvoor.
Grillige paden, verre uitzichten, natuurlijke stiltes en indrukwekkende natuurlandschappen.

Wellnes en Fitness in het Weserbergland
Het Weserbergland heeft voor u een ruim aanbod aan ontspanning en genot. Uitstekende Kuurplaatsen hebben een ruim aanbod
voor lichaam en ziel. De Thermaalbaden en zwembaden nodigen u uit voor een ontspannen dag met veel Wellnes.

Thermaal- & Vrijetijds baden

Gun je en je familie een dag met speel plezier en ontspanning in een van de vele Zwembaden of
meertjes in het Weserbergland en ander vakantieactiviteiten tijdens de zomermaanden. Als de zon zich een achter de wolken
verstopt heeft zo kunt u ook in een van de overdekten Thermaalbaden veel plezier beleven.

Kuuroorden

Veine dingen voor eigen gezondheid doen. Wat zou er mooier zijn voor een korte vakantie dan in
een van de kuuroorden in de mooie omgeving zijn met vriendelijke mensen en een moderne inrichting onder therapeutisch
begeleiding?

Wellnes en Beauty in het Weserbergland

Wie heeft deze wens niet: Even een time uit van het daagse leven en heerlijk van Wellnes
genieten. Ver van stress en gehaast zijn zich ontspannen en weer even optanken. Tot rust komen bewust eten en drinken. Het
lichaam de nodige aandacht schenken en die ziel laten hangen. Dus, van top tot teen zich laten verwennen.

Burchten en Kastelen
Imponerende Kastelen en burchten in de stijl van de Weserrenaissance met een spannende en indrukwekkende geschiedenis
voeren de bezoeker mee in een tijdreis naar andere eeuwen.

Porzellanmanufaktur Fürstenberg

„Weißes Gold“ aan het Weserstrand – een van de oudste porceleinfabrikanten van Europa heeft
de naam Fürstenberg beroemt gemaakt. In het voormalige jachthuis Fürstenberg hoog boven de Weser wordt sinds 1747 het
„Witte Goud van de Weser“ geproduceerd. Vandaag herbergt het het enige porseleinmuseum van noord Duitsland, het museum
van de porseleinfabrikant FÜRSTENBERG, dat exquisite sier- en gebruiksporselein produceert.

Burcht Polle

Burcht Polle trekt met talrijke programma‟s. Meiboomopstellingen, Kurbismarkt eind september,
en de adventsmarkt onder noord Duitslands grootste adventskaars in het eerste adventsweekend, aangevuld door het
Assepoesterspel elke derde zondag van de maand tussen mei en september, begin 15.00 uur, en de bekende Poller
Burchtfeestspelen.

Slot Corvey bij Höxter

Het huidige Slot en voormalig Klooster is als monument, museum, en activiteitenplaats een
cultureel middelpunt van de regio. Het Slot herbergt onder andere een regiomuseum, een tentoonstelling van de stadsgeschiedenis
van Höxter en een vorstelijke bibliotheek met ongeveer 74.000 boeken.
Naast de vaste tentoonstellingen vinden er op Slot Corvey meerdere keren per jaar ook tentoonstellingen met verschillende
thema‟s plaats.

Slot Bückeburg en de Fürstliche Hofreitschule

Het Slot Bückeburg is sinds lange tijd woonplaats van de vorstenfamilie van Schaumburg-Lippe.
Een bijna duizendjarige geschiedenis geeft het verhaal van de graven en latere vosten van Schaumburg-Lippe weer. Vanaf zomer
2006 is het een groeiplaats van de belevingswereld van de Renaissance. Op de binnenplaats kan je de indrukwekkendste
renaissancebouwwerken uit 1560 bewonderen. Bij elk jaargetijde vinden op het slot Bückeburg activiteiten plaats.

Slot Hämelschenburg

Slot Hämelschenburg geldt als het hoofdwerk van de Weser Renaissance en geeft met zijn
kunstverzamelingen, tuinen, gebouwen, en de kerk een van de mooiste renaissancebouwwerken van Duitsland af. Het slotcafe met
biertuin, een oude smid, de museumwinkel, en kunstwerkplaatsen op het moleneiland verheugen zich op uw bezoek.

Slot Bevern

Rond de zeventiende eeuw werd Slot Bevern, een van de mooiste bouwwerken van de
Weserrenaissance, gebouwd door Statius von Münchhausen. Later diende het gebouw als jachthuis en woning van de hertogen
van Braunschweig en Lüneburg. Beleef de SAGEN-NACHT en het nachtelijke Slot: multimedia voorstelling, waarin 400 jaar van
sprookjes en geschiedenis getoond worden.

Doornroosjekasteel Sababurg

Het Doornroosjekasteel Sababurg met Kasteeltuin, slotgracht, torenbeklimming, paleistuinen en
een kruidentuin nodigen de sprookjesfans uit. De sprookjesrondleiding „doornroosje“ boeit grote en kleine gasten met sprookjes
van de gebroeders Grimm. Overnachten kan ook in het Kasteel Sababurg.

Kasteel en Burcht met museum in Bad Pyrmont

In het jaar 1526 ontstond er in het Pyrmonter dal een opmerkelijke Burcht, waarvan het kasteel
in 1705 gesloopt werd na beschadigingen door de dertigjarige oorlog. In 1706-1710 liet vorst Anton Ulrich van Waldeck-Pyrmont
het renaissanceslot door bouwmeester Korb in stijl van het barokclassicisme herbouwen. Vandaag de dag is in het Kasteel een
museum voor stad- en badgeschiedenis.

Activiteiten en attracties in het Weserbergland
Het Weserbergland kunt u op verschillende manieren ontdekken en dat moet u zeker doen! Want het is zo afwisselend dat het
jammer zou zijn als u niet de verschillende kanten van dit gebied leert kennen. Dit is mogelijk te voet, per fiets of vanaf het water.
Naast de prachtige natuur valt ook veel historie te ontdekken. Uw vakantiehuis biedt hiervoor het ideale uitgangspunt.
Natuurpark Solling-Vogler
Het rond 53.000 hectare grote natuurpark Solling-Vogler, tussen de Harz en het Weserbergland, is een paradijs voor herten en
reeën, wilde varkens, moeflons en zeldzame flora. Vele fiets- en wandelpaden voeren naar talrijke cultuurhistorische
bezienswaardigheden en actieve mogelijkheden. Voor avontuurlijke mountainbikes is vooral de Hochsolling een uitdaging.
De talrijke sporen van de afwisselende cultuurgeschiedenis van het natuurpark vormden inspiratie voor ontelbare verhalen en
sagen. De vorsten en monniken ontdekten deze regio al heel vroeg, zodat men bij een bezoek aan het natuurpark belangrijke
mondiale en heilige gebouwen aantreft.
Tot de historische bezienswaardigheden behoren o.a. Slot Fürstenberg (bekend om het porselein) en de Hämelschen-burcht
tussen Hameln en Bad Pyrmont. Dit is het mooiste slot van de Weserrenaissance. En niet te vergeten de romantische dorpskerken
en het 1000 jaar oude klooster Fischbeck nabij Hessisch-Oldendorf.
Augustijner nonnenklooster in Wennigsen
Bezienswaardig is ook het in de 13e eeuw opgerichte, toenmalige Augustijner nonnenklooster in Wennigsen (Deister), dat
tegenwoordig door de Johannieterorde geleid wordt. Hiertoe behoren de kloosters Amelungsborn en Corvey en Slot Bevern.
Weser fietspad
Over een afstand van 475 km. kan men van Hann.Münden tot aan Cuxhaven fietsen. Daarbij fietst men langs historische
vakwerkstadjes en imposante burchten en oude kastelen. Ook kunt u hier prima dagtochtjes maken.
Molenromantiek
Molenromantiek vindt men met wind- water en paardenmolens in het noordelijkste puntje van dit gebied. Zeker een bezoek waard
is het unieke openluchtmuseum “Westfälische Mühlenstrasse”.
Porselein Fürstenberg
Bezoek ook eens de oudste porseleinfabrieken van Europa in Fürstenberg. In de oorspronkelijke fabriek, het voormalige Jachtslot,
werd sinds 1747 het zogenaamde „witte goud van de Weser‟ geproduceerd. Tegenwoordig is er een museum gevestigd. Het
museum is van april tot oktober dagelijks geopend (maandag gesloten) en van november tot maart alleen in het weekend.
Doornroosje kasteel Sababurg
Sababurg geldt als hét Doornroosje kasteel. Het kan van april tot oktober dagelijks van buiten bezichtigd worden. Tijdens een
rondleiding met gids, die eenmaal in de week plaatsvindt, kan men de 675 jaar oude geschiedenis het beste ervaren.
Wildpark Neuhaus
Hier kan men inheemse dieren in een prachtig wildpark van zeer dichtbij meemaken. Bij het wildpark hoort een bosmuseum, waar
alle vragen rond het bos beantwoordt worden. Het park is van maart tot en met januari geopend.
Openluchttheater "De rattenvanger van Hamelen"
Van half mei tot half september wordt iedere zondag om 12 uur op het bruidterras het openluchttoneelstuk “de Rattenvanger van
Hamelen” opgevoerd – en dat al meer dan 50 jaar. Beleef hoe het de kinderen van Hamelen in het jaar 1284 verging.

