Natuurpark

Hohe Mark

– Vakantieregio in het Münsterland

Fietstochten
Bocholt · Borken · Dülmen · Haltern am See · Heiden
Isselburg · Raesfeld · Reken · Rhede · Velen

Zin in vakantie?

bij ons in het Natuurpark Hohe Mark – vakantieregio in het Münsterland!

Zin in vakantie, ontspanning, avonturen of ontdekkingstochten op de fiets? Verlangen naar
ongerepte natuur, uitvoerig winkelen, plattelandse idylles en culturele highlights?

Dit klein plekje is genoeg om met zijn verscheidenheid, zijn plattelandse idylle, zijn schitterende steden en dorpjes en een afwisselend recreatie- en cultureel aanbod te overtuigen.

Kortom – U heeft zin in een individuele, afwisselende en interessante vakantie – voor een kort
of lang tijdje – en gelooft, dat u daarvoor tenminste naar zes verre landen moest reizen?
Vergissing! Want alles bij elkaar vindt u ook hier

Wilt u meer daarvan weten? Een heleboel tips
voor toeristen, uitvoerige kaartjes voor fiets- en
trektochten, individuele dagtrips en all-in-programmas alsook een waaier aan cultuur- en
recreatieaanbod wachten al op u. En bij de

planning, de boeking en uitvoering van uw verblijf helpen we u natuurlijk heel graag. Gewoon
bellen!
Komt u even langs en vormt u zich een beeld van
de schoonheid van het Natuurpark Hohe Mark!
We verheugen ons al nu op uw bezoek.
Uw toerismeorganisaties van het Natuurpark
Hohe Mark

Naturpark Hohe Mark
Westmünsterland

algemeen Informaties
Dit is geen probleem met het „OnlineBuchungsund InformationsSystem Münster
land“ - kort
OBIS!
Laat u zich vrije hotelkamers of vakantiewoningen tonen, boek direct online of stel voor verschillende appartementen een boekingsaanvrag.
Maak gebruik van deze snelle en comfortabele
informatie- en boekingsmogelijkheid via internet. We regelen ook graag in de kortste tijd
hotels, appartementen, pensions, vakantiewoningen en -huizen via telefoon.

Logeren
U verkiest een hotel boven een bed in het graanveld? U houdt meer van een warme deken dan
van een overnachting op een parkbank, bedekt
met een krant? U wilt op korte termijn of al lang
van tevoren weten, waar u na verloop van een
fietstocht ontspanning kunt vinden?
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Gewoon bellen en u weet, of het gewenste logie
vrij is. Helemaal gratis en onbureacratisch
nemen we het vaak lastig zoeken naar een
gepast „herberg“ over. Of het nu een 4-sterrenhotel of een overnachting in het hooi is, het
Natuurpark Hohe Mark laat (bijna) geen wensen
over.

Belangrijke informatie
Het toeristische samenwerkingsverband
brengt slechts de all-in-aanbiedingen van
deze brochure samen. Uw contractant als
reisorganisatie wordt de aanbieder die wordt
genoemd bij het respectievelijke programma
als u boekt. Alleen daar kunt u de respectievelijke all-in-aanbieding boeken. Het toeristische samenwerkingsverband is slechts de
uitgever van deze brochure. In het geval van
boeking wordt een prestatieplicht ofwel aansprakelijkheid als reisorganisatie tegenover
het toeritische samenwerkingsverband niet
beredeneerd.
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Münsterland e.V., L. Buscher-Ciupke, R. G. Nießing,
Daniel Lühl, flickr, Carsten F. Bacher, Gehard Pieper
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Natuurpark
Hohe Mark Route

Inhoudsopgave

Fiets met ons op gemarkeerde wegen door een
landschap als in een prentboek. Reuze bosgebieden wisselen met groenland, heide- een moorgebied. Als toevallig verspreid liggen opmerkelijke
natuurmonumenten, talrijke kastelen, oude
boerderijen en andere bezienswaardigheden aan
de weg. Een relict uit oertijden zijn de Dülmenerpaarden in het Merfeldse Drasland. Het textielmuseum in Bocholt is een voorbeeld voor de
industriële ontwikkeling van de steden en
gemeentes in het Natuurpark Hohe Mark.
Etappe van één dag: De route verbindt alle 10
gemeentes van het vakantiegebied. De trajects
kunnen inidividueel worden gepland.

Pakket: 4 x logie met ontbijt in een goede
middelklasse hotel, kaartenmateriaal
Extraatjes: halfpension, verhuur van fietsen,
transfer van bagage
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natuurpark hohe mark
Hierlangs...
want het Münsterland is met zijn uniek uitgestippeld net van fietspaden de eerste regio van
toerisme in NRW, waar u voor meer dan 4.800
kilometers uw fietstochten al vóór het begin tot
in de kleinste details kunt plannen. Of het nu
een dag- of een meerdagse tocht is – de rondlopende routes van 10
tot 40 km bieden veel
mogelijke combinaties.
Op basis van de rondlopende routes vindt u
hier een net voor het
hele Münsterland met
verschillende thematische routes, b.v. de
„Natuurpark Hohe Mark
route“ en de „100
Schlösser Route“. De
witte boordjes met de

rode fiets, die u overal in het Münsterland kunt
vinden, wijzen u de juiste weg. Afkortingen of
wisselingen van routes zijn natuurlijk toegestaan en dankzij het net ook geen probleem.
Maakt u zich op om het Natuurpark Hohe Mark
– vakantieregio in het Münsterland op eigen
handje te ontdekken!

„FietsenBussen“
in de regio Borken
In de regio Borken zijn tijdens het fietsseizoen
bijna alle RegioBus-lijnen met de fietsaanhanger
onderweg. Deze „FietsenBussen“ helpen u om
geheel nieuwe routes te ontdekken: Rijdt één
weg (het best tegen de wind) met de bus en de
andere weg op de fiets. Als u moe bent, stap
gewoon weer de bus in, de fiets rijdt mee op de
aanhanger. Veel mooie routes zijn op die manier
mogelijk. De fietsaanhangers lopen vanaf 1 mai

tot 3 oktober in ieder weekeinde en op feestdagen mee. Geniet met uw groep van een lekker
uitgebreide toer: U kunt de haltes voor de in- en
uitstap kiezen zoals u maar wilt.
Alle details en de reisschema's vindt u hier:
www.fietsenbusse.de en bij de toerismeorganisaties van het stads- en gemeentelijk bestuur.
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Delen van de routes
Isselburg – Rhede . . . . . . . . . .  36 km
Rhede – Borken. . . . . . . . . . . .  27 km
Borken – Velen . . . . . . . . . . . .  24 km
Velen – Reken. . . . . . . . . . . . .  30 km
Reken – Dülmen . . . . . . . . . . .  21 km
Dülmen – Haltern . . . . . . . . . .  21 km
Haltern – Heiden. . . . . . . . . . .  37 km
Heiden – Raesfeld. . . . . . . . . .  30 km
Raesfeld – Bocholt. . . . . . . . . .  31 km
Bocholt – Isselburg. . . . . . . . .  23 km
Rode lijn in de kaart:
Routes van het Natuurpark
Hohe Mark-route (280 km)
Groene vlakjes op de kaart: Natuurpark
Hohe Mark Westmünsterland
Markering van routes aan de
pijlwegwijzer

Natuurpark hohe mark route
Recreatiekaart grensgebied

Verkrijgbaar bij alle
toerismeorganisaties.

Westmünsterland · Achterhoek
Schaal 1:50 000
Prijs: 8,95 €

BVA Fietsregio
Münsterland
Fietstochtkaarten
regio Borken
en regio Coesfeld

58 km Radweg in der Region
58 km fietsroute in de regio

Bocholter Aa
NL

Schaal 1:50 000
Prijs:
à 6,80 €
voor de fietstocht
Bocholtse Aa
gratis bij onze
toerismeorganisaties
verkrijgbaar.
Lengte: 58 km

Bild „Radfahrerin“/ Foto „Fietser“: Münsterland e. V.

Aa-Flyer
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Velen
Bocholt

Isselburg

Borken
Rhede

©Geo-basisgegevens (2011);
Regio Borken, subfaculteit Geo-informatie en
kadaster van de onroerende goederen
Bezirksregierung Köln/GEObasis.nrw

flusslandschaft
rivierenlandschap
achterhoek · westmünsterland

100 Schlösser Route
fiets · rad · route

Rivierenlandschap

NIEUW

Kaart en fietstochtgids
Schaal 1:75 000
Prijs: 9,95 €

Of het nu op de fiets, met de boot of tijdens een wandeltocht is - een
uitstapje in deze grensoverschrijdende regio is zeker spannend! Talrijke
nieuwe grensbelevenissen wachten langs de rivieren Aa, Berkel, Slinge en
Ijssel. De mix van gevariëerde landschappen en een uitgebreid recreatie- en
cultureel aanbod maakt unieke momenten tijdens uw vakantie mogelijk.
Schaal 1:50 000, Spiralo
Prijs: 7,80 €

FietsRadRoute
agri-cultura
Fietskaart
Schaal 1:50 000
en tekst met 113 tips
Prijs: 7,80 €
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Op de volgende
themapagina's...
stellen we enkele tips voor uw verblijf in onze regio samen. Dit is
slechts een klein fragment uit ons
groot aanbod.

Sloten, kastelen en nog veel meer
Goed uitgestippelde, idyllische fietspaden
in de fietsregio Münsterland wachten op u.
Ontdek de sloten Raesfeld, Lembeck en
Velen en bezoek de kastelen Gemen en
Ramsdorf. Geniet van de Dülmener-paarden
in het Merfeldse drasland. Een gezellig
hotel in Reken is voor dit tijdperk voor u
gereserveerd!
Lengte van de tour ca. 180 km.
Pakket: 3 x logie met ontbijt in de tweepersoonskamer met douche en wc, 1 x
entree museum, 1 x rondleiding in de slot,
1 x fietstochtkaartje, 1 x entree zwembad
Termijnen: mei tot oktober

Fietsen in Borken
Plattelandse cultuur zonder grenzen
Welkom aan de Duits-Nederlandse grens.
Onze agri-cultura FietsRadRoute en 113 tips
voor uitstapjes aan de kant van de weg wachten erop te worden ontdekt. Van klompenmaker tot kaasboerderij, van gezellig restaurant
tot boerderijcafétje, van klokkenmuseum tot
flamingo's, van milkbar tot branderij, van
hooi- tot kasteel-hotel. Geniet van onze plattelandse gastvrijheid! Op de fiets over goed
uitgestippelde paden geniet u het best van de
schitterende natuur. Ga op ontdekkingsreis.
Graag zenden wij u het nieuwe boekje met
fietstochtkaart voor de prijs van 7,80 € toe.

Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Prijs per persoon: vanaf 131 €
Verlengen/verkorten op aanvraag
Toerismeorganisatie Reken
Tel.: +49-(0)2864-944-035
tourist-info@reken.de
www.reken.de

„Romeinen, fietsers,
zand & meren“
Ontdek in dit weekeinde op de fiets rondom
Haltern am See de idyllische en gevariëerde
regio van meren gepaard met Romeinse
geschiedenis en culinaire highlights.
Pakket: 2 x logie met ontbijt in de tweepersoonskamer, 1 x welkomsdrankje, 1 x „RathausTeller“, 1 x entree LWL-Romersmu
seum,
2 dagen huurfiets, kaartenmateriaal
Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Prijs per persoon: vanaf 139 €, toeslag
voor eenpersoonskamer vanaf 36 €
Termijnen: maart tot oktober
Stadtagentur Haltern am See,
Tel.: +49-(0)2364-933-366 of
stadtagentur@haltern.de

Toerismeorganisatie Borken
Tel.: +49-(0)2861-939-252
www.borken.de, www.agri-cultura.eu

Fietstochten
Reken –

Dülmen – Uw paradijs
voor fietstochten
De uitgestippelde fietstochttouren hebben
een lengte van in totaal 485 km. Deze garanderen een belevenisvolle en plezierige fietstocht in het parklandschap van het

Münsterland met veel zekerheid wat de oriëntatie betreft. Start en aankomst van de uitgestippelde fietstochpaden is het fietsenstation
in Dülmen aan het treinstation. Hier vindt u
een grote aanbieding aan huurfietsen.
Uitvoerig kaartenmateriaal is verkrijgbaar
tijdens het seizoen (medio april tot medio
oktober) aan het fietsenstation in Dülmen en
het hele jaar bij Dülmen Marketing, tel.: +49(0)2594-12345. De touren R 8 en R 14 kunt
u gratis downloaden voor uw navigatietoestel
en uw pocket-pc met fieters-informatiesysteem (FIS) op www.duelmen-marketing.de.
Graag geven we u adviezen en tips voor uw
planning van de touren.
Dülmen Marketing e.V.
Tel.: +49-(0)2594-12345
www.duelmen-marketing.de
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Heiden in het van de sloten
Plan met ons een buitengewoon fietstocht
door het Münsterland en beleef romantische
sloten, schilderachtige kastelen en indrukwekkende herenhuizen.
Onze all-in-aanbieding:
Pakket: 4 x logie met ontbijt, huurfietsen,
kaarten, transfer vanaf het station MarbeckHeiden, entree Heiden waterpretpark
Prijs per persoon: 148 € in de 2-pers.kamer
Meer informatie tel.: +49-(0)2867-977211

Rhede

Museum van medicijn en apotheken

Raesfeld

musik:landschaft westfalen 2012
Van 27 tot 29 september 2012 is de
„musik:landschaft westfalen“ al voor de
vierde keer in Raesfeld. De vrijdag wijdt
zich volledig aan de klassiek: Het bekende
NCPA orkest uit China weet de toeschouwers
met de 7. Symfonie van Beethoven te fascineren. Op zaterdag klingen zoals in 2011 de
bekende hits van de musical-geschiedenis
over de feestweide, live voorgedragen van
de „Set Musical Company“. Het „Muziekfeest
op het platteland“ is zoals in het voorjaar
het feestelijke sluitstuk van het festivalweekeinde.

Een beetje verborgen maar toch midden in
het stadshart find u het museum van medicijn en apotheken. Hier wordt de medicijngeschiedenis van het Westmünsterland en
de Achterhoek gepresenteerd.
In de belevenisrijke tentoonstelling komt u
te weten wat de mensen vroeger tegen kleine pijnen hebben gedaan en u kunt het
ruime leven van een plattelandsdokter bekijken. U vindt het volledig interieur van
een apotheek, een kapperszaak (daar werden vroeger o.a. tanden getrokken), verschillende tandartspraktijken of u bezoekt
het plattelandse ziekenhuis.
Markt 14 · Tel.: +49-(0)2872-7923
Openingstijden: di t/m zo 14 tot 18 uur
www.heimat-und-museumsverein-rhede.de

„Lebendiges Museum“

Isselburg
Bekijk één van de
grootste waterkastelen van het Münsterland met museum. Hier vind u onder meer: collectie van
porselein, wandtapijten, oud meubilair, bibliotheek, wapenkamer, hofkeuken, collectie
van munten, schilderijenkabinet met „Diana
en Actäon“ van Rembrandt, historische barokke tuin en uitgebreide parken naar Engels
voorbeeld.

Beleef op een 21 km lange rondlopende
tour de vijf locaties van het „Lebendige
Museum“: De gerestaureerde zaagmolen van
het landgoed Ross uit de jaren 1890, het
museum in het voormalige prins-bischopse

kasteel Ramsdorf, Beckmannse smederij –
een beschermd vakwerkhuis met een volledige smederij – en de landbouwkundige
tentonstelling van de „Doskerkerls“ op de
boerderijen Tenk-Dröning en Picker Warnsing.
Alle locaties zijn geopend van april tot
oktober, zondags 14 tot 17 uur; meer openingstijden, presentaties en rondleidingen
op aanvraag.
www.lebendige-museen.de
Tel.: +49-(0)2863-926-219

LWL-TextilWerk Bocholt
Op 2 september 2011 heeft de LWL de historische spinnerij Herding als tweede deel van zijn
textielmuseum in Bocholt geopend. In de loop
van de komende jaren dient het industriemonument als cultureel forum met het doel aantrekkingskracht buiten de regio te ontplooien.
Al in de verre is het kenmerk van de nieuwe
culturele plaats te zien - een glazen kubus
pronkt op het dak van de spinnerij. Vier etages
met in totaal 9.000 m2 geven ruimte voor
geschiedenis en bemiddeling, kunst en creativiteit, ontmoeting en
innovatie.
Industriestraße 5,
tel.: +49-(0)2871216110
Entree: volw. 3 €,
kinderen 1,50 €
Openingstijden:
di t/m zo,
10 tot 18 uur

Openingstijden:
1 mei tot 30 september elke dag m.u.v.
maandags 11 tot 17 uur; 1 okt. tot 30 april
alleen zondags 13 uur en na afspraak
Tel.: +49-(0)2874-45353

cultuur
Bezienswaardigheden

Beschrijving	Openingstijden

Museum van het handwerk
Bocholt, +49-(0 )28 71 -1 54 26

34 handwerksberoepen van de 19de eeuw
meedoen, aanpakken en uitproberen gewenst

april-sept. zo. 14 tot 18 uur, di.,woe., do. 15 tot 18 uur
en na afspraak

Stedelijk museum Bocholt
Bocholt, +49-(0 )28 71 -18 45 79

geologische en archeologische fondsten,
kunstcollectie Israhel van Meckenem

di. – zo. 11 tot 13 uur en 15 tot 18 uur
verschillende openingstijden

Stedelijk museum Borken
geschiedenis van stad en kerk, collectie van poppen,
Borken,+49-(0 )28 61 -939 -217/-242 bijzondere evenementen, muziek en kleinkunst live

di. – za. 15 tot 18 uur, zo. 10.30 tot 17.30 uur,
rondleidingen na afspraak

LWL Romeinen museum
Haltern, +49-(0 )23 64 -9 37 60

oude en nieuwe fondsten uit de legers van de Romeinen,
grote tentoonstellingobjecten, reconstructies e.a

rondleidingen, workshops, bijzondere evenementen, café u.a.
di. – vrij. 9 tot 17 uur, za., zo., feestdagen 10 tot 18 uur.

Sacraal museum Oude Kerk
Groß Reken, +49-(0)28 64 -59 17

tweebeuken zaalkerk met een Romaanse westelijke toren,
te zien o.a. liturgisch gereedschap en paramenten

bezichtiging na afspraak
entree: volw. 1 €, kinderen 0,50 €

Streekmuseum Oude Windmolen
Groß Reken, +49-(0 )28 64 -27 02

torenmolen ouder dan 300 jaar, bakhuis,
koelbron, bijenhuis en oud schuren voor wagens

mei – okt. op zon- en feestdagen van 14.30 tot 18 uur en
na afspraak, entree: volw. 1 €, kinderen 0,50 €

Museum v. medicijn en apotheken tentoonstelling over de plattelandse zorgsector
Rhede, +49-(0 )28 72 -79 23
vanaf ca. 1750 – een reis naar het verleden

di. – zo. 14 tot 18 uur
entree: 3 €, rondleiding: 25 €

Speelgoedmuseum „Max e. Moritz“ poppen, beren, ridder kastelen en velerlei
Rhede, +49-(0) 28 72 -98 10 12
speelgoed van 1850 tot 1950

di., woe., do., zo. 15 tot 18 uur
entree: 3 €, rondleiding: 25,00 €

„Lebendiges Museum“
Velen, +49-(0)28 63-92 62 19

vijf locaties, waar u geschiedenis kunt beleven
(voor meer informatie z. boven)

zo. 14 tot 17 uur (apr.-okt.) en na afspraak, entree per locatie:
volw. 2 €, ki. 1 €, presentaties en rondleidingen na afspraak

Gedenkplaats A. K. Emmerick
Dülmen, +49-(0 )25 94 -1 23 45

graf en gedenkplaats van Anna Katharina Emmerick
in de Heilig-Kruiskerk

graf is het hele jaar, gedenkplaats is zaterdags
van 15.30 tot 17 uur en na afspraak geopend

Museum waterkasteel Anholt
rondleiding door kasteel, schilderijenkabinet
Isselburg +49-(0 )28 74 -4 53 53/-54		

1 mei – 30 sept dagelijks (m.u.v. maandagen) 11-17 uur
1 okt. – 30 april zondags 13 tot 17 uur en na afspraak

Museum slot Raesfeld
Raesfeld 1939-1945 – Het leven in Raesfeld tijdens de
Raesfeld +40-(0 )28 65 -72 25	Tweede Wereldoorlog
		

apr.-okt., Goede vrijdag t/m okt.: za, zo en op feestdagen		
14 - 18 uur, entree, rondleidingen na afspraak
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Belevenis
weekeinde voor
het hele gezin
De toerismeorganisatie Reken
biedt een spannend weekeinde voor het hele gezin.
U overnacht in kamers voor
gezinnen van de jeugdherberg of in een gezellig
hotelletje (incl. ontbijt).
Op de eerste dag van uw verblijf beleeft u met
uw gezin een speurtocht op de fiets of lopend
met een GPS-apparaat (Geocachen).
De tweede dag brengt u in het wildpark
Frankenhof door. Van nabij krijgt u de ongeveer
500 inheemse wilde dieren te zien. Bovendien is
er veel plek om te spelen of op de reuze speltuin
te klimmen (www.wildpark-frankenhof.de).
Prijsvoorbeeld: 2 volw. en 2 kinderen (tot 12 j.):
vanaf 90 € (logie jeugdherberg)

Genieten van chocola
in Rhede
Slechts door een raam gescheiden kunt u toekijken hoe de chocolatiers pralines, truffels,
repen chocola en bekende figuurtjes uit chocola
produceren.
Heeft u zin, zich van deze onweerstaanbare
genot de laten verleiden? Groepen vanaf 12
personen hebben de mogelijkheid om aan een
rondleiding deel te nemen. U krijgt een kopje
koffie en een keuze van pralines om te genieten
en te proberen.
Rondleidingen zijn tijdens de openingstijden
van maandag tot zaterdag mogelijk. Natuurlijk
kunt u een verblijf bij de pralines-manufactuur
heel goed met andere aanbiedingen en evenementen in Rhede combineren.
Voor meer informatie:
Toerismeorganisatie Rhede
Tel.: +49-(0)2872-930-100
www.rhede.de

Doe graag een aanvraag; graag helpen we u
bij de uitwerking van uw belevenis-weekeinde!
Verlenging/huurfietsen na afspraak!
Voor meer informatie:
Toerismeorganisatie Reken
Kirchstr. 14, 48734 Reken
Tel.: +49-(0)2864-944-035
Fax: +49-(0)2864-944-299
Mail: tourist-info@reken.de
www.reken.de

De Dülmener-paarden in
het Merfeldse drasland
Bij de bezienswaardige bestemmingen van
excursies in het Münsterland hoort zeker
het terrein waar een kudde van ca. 350
wilde paarden in het Merfeldse drasland
leeft. In het uitgestrekte terrein in het
westen van Dülmen is de enige stoeterij
met wilde paarden op de Europese continent bewaard gebleven. Op de laatste zaterdag in mei (26-5-2012) lokt de traditionele
vangst van de Dülmener-paarden duizenden
van de hele wereld in het Merfeldse drasland.
Van begin maart tot 1 november is het
terrein in het weekeinde en op feestdagen
bij goed weer vanaf 10 tot 18 uur voor
bezoekers geopend.
Voor meer informatie:
Dülmen Marketing e.V.
Tel.: +49-(0)2594-12345

Belevenistouren
Geitenkaasmakereij
De geitenkaasmakerij van de familie
Sondermann trakteert op een bezichtiging
met rondleiding en proefje. U kunt beleven
op welke manier 20 soorten kaas worden
geproduceerd. Op de boerderij leven ca. 100
Duitse edelgeiten, die max. 3 l melk per dag
geven. Het product is gezond en licht verteerbaar. Het bezoek loond! Boeking en
informatie in het VVV-kantoor bij het
kasteel Raesfeld, tel.: +49-(0)2865-60910.

Stadtagentur Haltern am See,
Tel.: +49-(0)2364-933-366 of
stadtagentur@haltern.de

Belevenisvolle kanotocht op de Lippe
Het bevaren van dese rivier met zijn mooi
ongerept rivierenlandschap biedt pret, beweging en natuur - ideaal voor groepen, die iets
bijzonders willen beleven.

Aantal deelnemers: vanaf 9 personen

Beleef een historische rondleiding door de
stad met „Plodden Liesken“ in Ramsdorf. De
verzamelares van oude goederen, die vroeger met haar paardenwagen door de stad
is getrokken, vertelt vandaag samen met
de stadsgids vermakelijke anekdotes uit de
Ramsdorfse stadsgeschiedenis.

Prijs per persoon: 26,50 €, schoolklassen
vanaf 20 pers. 17,50 €/persoon

Toerismeorganisatie Velen Ramsdorf,
Tel.: +49-(0)2863-926-219

Termijnen: april – oktober

Prijs per persoon: vanaf 10 personen 2 €

Pakket: kanotocht, volledig materiaal,
zwemvesten, begeleider tijdens de tocht,
bustransfer staart en aankomst
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Rondleiding
door de stad
met Plodden
Liesken

Aanbieders: toerismeorganisaties
Velen
+49-(0)2863-926-219
Borken +49-(0)2861-939-252
Rhede
+49-(0)2872-930-100
Bocholt +49-(0)2871-5044
Isselburg +49-(0)2874-942344
Internet: www.region-bocholter-aa.de

Plezierig fietsen aan
de Bocholtse Aa
Volg de loop van de Bocholtse Aa van de
bron in Velen tot de monding in de Oude
Ijssel bij Isselburg. Natuurlijk kunnen de
pittoreske riviervlakten ook omgekeerd
worden verkend. Platte idyllische streken,
historische stadsharten, aantrekkelijke
bezienswaardigheden en gezellige plattelandhotelletjes en cafés verbinden onze
vijf gemeentes. Uw tocht terug leidt u dan
b.v. over de 100 Schlösser Route of de belevenisroute agri-cultura – telkens links en
rechts van de Bocholtse Aa.
Pakket: 2 x logie met ontbijt in de tweepersoonskamer, 2 x waardebon voor diner,
kaarten- en informatiemateriaal
Duur van het programma: 3 dagen/
2 overnachtingen
Lengte van de tour: ca. 120 km
Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Prijs per persoon: vanaf 109 € in de
2-pers.kamer, toeslag voor 1-pers.kamer

Klimtuin Isselburg

Voor diegenen, die iets buitengewoons willen beleven!
Iets moois is moeilijk te beschrijven.
Schitterende belevenissen, uitbundige
gevoelen, plezier hebben aan de eigen prestatie, trots zijn op het team: Dat alles kunt
u in het out
doorcenter NRW in Isselburg
beleven. Hier heeft u, uw team en ook
schoolklassen gelegenheid om de horizont
van uw mogelijkheden te herontdekken.

AQUARIUS-bad met
Finse saunatuin
Gewoon ontspannen...
Geniet op geweldige 8.000 m2 van ontspanning, pure natuur en Finse saunaplezier.
Neem voor enkele uren afscheid van de
alledagse drukte. De comfortabele zwembaden binnen en buiten laten geen wensen
open. Ook de pret komt niet te kort. De
65-m Black-Hole reuzenglijbaan, het wildwaterkanaal en het klimrek met waterval
garanderen action en fun voor groot en
klein. In de AQUARIUS-saunatuin, de grootste banja sauna in het Münsterland uit
kelohout, geniet u van de saunacultuur en
zweet u zoals de Finnen in verschillende
sauna's uit kelohout. De natuurzwemvijver
biedt puur zwemplezier net als in een Finse
meer. In het ligbedhuis met open haard,
waterbedden en terras kunt u relaxen.
Voor meer informatie:
Toerismeorganisatie Borken,
tel.: +49-(0)2861-939-252
www.aquarius-borken.de, tel. 02861/935-0

Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie zijn op www.outdoorcenter-nrw.de of bij Issel
burg activ Marketing
e.V., tel.: +49-(0)2874-942344 te verkrijgen.

sportieve activiteiten
Tochten op de segway
in en rondom Bocholt
Geniet van het ultimatief rijplezier op één
van de meest moderne voertuigen. Na een
kort introductie in techniek en manier te rij-

den, rijdt u met gelijkgezinde in begeleiding
van een competent gids langs de meren en
bossen. Geniet van buitenlucht en het buitengewone gevoel met de segway te glijden.
Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Prijs per persoon: 49 v voor 1,5 uurtjes,
69 v voor 2 uurtjes

voor ontspanning en uw kinderen vinden
hier nog meer mogelijkheden om te spelen.
Voor meer informatie:
Toerismeorganisatie
Heiden, tel.: +49(0)2867-977-211

HeidenSpassBad
In het HeidenSpassBad kunt u de hardste
golven van het westelijke Münsterland live
beleven.
Voor het zwemplezier zorgen bovendien de
„Astromax waterglijbaan“ en „Polly“ de
octopus. Als u van het water baaldt, kunt u
ook „aan het land“ plezier hebben.
De grote speel- en ligweide biedt ruimte
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De Grensstad
in het groen
De stad Isselburg met haar zes wijken ligt in het
uiterste westen van het Münsterland. Goed bereikbaar, vlak gelegen aan de A 3, is Isselburg
een ideaal vertrekpunt voor tochten van één of
meer dagen. Door de onmiddelbare nabijheid van
de Nederrijn en Nederland zijn er talrijke interessante excursiemogelijkheden. Isselburg is deel
van de 100 Schlösser Route, de kastelen-en de
nederrijn route. De routes bieden op die manier
de gelegenheid om culturele en bouwkundige
bezienswaardigheden van de stad te bezichtigen.

Bezienswaardige bestemmingen zijn o.a. het
waterkasteel Anholt met museum en het biotoop
wildpark „Anholter Schweiz“ met berenbos. Hier
leven 40 verschillende soorten van dieren in een
natuurlijke omgeving. De stads- en sportfeesten,
het ponypark Leiting en de jaarlijks georganiseerde kerstmarkt lokken steeds opnieuw talrijke
bezoekers naar Isselburg.

TOP Brüggenhütte
Ontdek de grensregio in het groen en bewonder
op oude smokkelaarspaden interessante bezienswaardigheden. U ziet de oudste kerk van Holland,
valt bij de sprookjesoma terug in uw kindheid en
bewondert een van de mooiste waterkastelen in
het Münsterland en andere herenhuizen.

Afwisselingsrijke horeca en de hotels van de stad
zorgen voor een perfect verblijf in Isselburg.
De Isselburgse klimtuin biedt veel mogelijkheden. In een hoogte tot 12 m kunt u op twee
vlakken uw handigheid en lef proefen. Een veeltal aan verschillende arrangements voor gezinnen en bedrijven zijn mogelijk.
Kanoën - een andere manier van vrijetijdsplezier
Plan toch eens een andere manier van tochtje.
Kanoën is een natuurbelevenis, die ook voor
ongeoefende helemaal onproblematisch is. Laat
u zich rustig drijven met de stroom en geniet de
pure natuur - ver weg van straten en rookgassen.
Onvergetelijk, prettig en ontspannend – zo zal
uw tochtje zijn!
Wij bieden de service om u na uw kanotocht
weer terug naar uw beginpunt te brengen of uw
fietsen naar uw bestemming te transporteren.
Impressies van Isselburg
www.isselburg-online.de

isselburg
Bij ons kunt u uw dagprogramma zelf
combineren. Natuurlijk helpen we u
erbij graag.
• Bezoek aan het waterkasteel, rondleiding
door de barokke tuin, rondleiding door
het museum
• Kanotochten over de Issel en de Aa, te
combineren met een fietstocht, barbeque
en nog veel meer
• Huifkartocht of een tochtje met een reuzentandem
• Gegidste fiets- en trektochten

Isselburg activ
Marketing e.V.
Markt 946419·Isselburg
Tel.: +49-(0)2874-94234·Fax: +49-(0)2874-942346
info@isselburg-online.de·www.isselburg-online.de
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• Op een ponypark kunt u een prettige
vakantiedag doorbrengen. Een geweldige
speltuin met veel attracties en een kinderboerderij wachten op u. Zomerprieeltjes en een overdekt BBQ-plaats
staan na vooraanmelding ter beschikking. Ideaal voor gezinnen, schoolklassen, kleuterscholen en groepen.
• Heeft u weleens gegolft? Nee? Probeer
het bij de „Golfclub Wasserburg Anholt“.
Golflessen of proeftraining, het equipment wordt ter beschikking gesteld.
• Een riddersmaal in het kasteel Anholt
houdt in: Een ceremonie, goochelarij en
muziek zoals vroeger (op een luxe
manier). Na het riddersmaal is een trektocht met toortsen door het kasteelpark
mogelijk. Vervolgens kunt u de avond
gezellig laten einden in de kasteelkelder.
Het riddersmaal is te boeken vanaf 25
personen.

• Op de eind van de dag is een aperitief in
de historische bodega van het hotelrestaurant Nienhaus en vervolgens een
gourmet 5-gangen verrassingsmenu en
een erbij passend arrangement van wijnen een echte aanrader.

StadLandRivieren
Bezoek onze stad aan de Bocholtse Aa, die
als winkelparadijs met plattelandse sfeer en
een culinair aanbod lokt. U vindt ons heel in
het westen van het Münsterland en daarmee
ook vlak bij de grens van de Nederrijn en
Nederland.
Fietsen, shoppen of een museumbezoek – in
Bocholt is het mogelijk. Flaneer over onze
weekmarkt voor het prachtige historische
gemeentehuis. Naast de twee shoppingcenters kunt u ook in de gezellige straatjes in de
binnenstad winkelen. Een korte wandeling
langs de Bocholtse Aa leidt u naar het textielmuseum en naar de vrijetijds-oase
„Bocholtse Aasee“.
In ons paradijs voor fieters geheel zonder
hellinkjes komt u dagelijks een andere
landschap tegen. Ga bij ons op vakantie in
twee landen. De bestemmingen van de etappes zijn de moeite waard en uw uitzichten op
uitgestippelde fietspaden langs de Bocholtse
Aa zijn zonder grenzen. Het fietspad is deel

van de nieuwe 460 km lange fietsroute
„Rivierenlandschap“.
Slapen kunt u in talrijke hotelletjes, appartementen en boerderijen van alle categorieën.
Combineer uw verblijf met één van onze
highlights zoals het stadsfeest, de grote
herfstkermis of onze midnight shopping. De
toerismeorganisatie helpt u graag een handje
bij de boeking en brengt bovendien een individueel vrijetijdsprogramma voor u in kaart.
Verdere tips
• Segway touren rondom Bocholt. Absoluut
rijplezier op de hightech scooter vanaf
49 € per persoon.
• Tijdens de rondleiding met de Bocholtse
nachtwaker maakt u kennis van de middeleeuwse geschiedenis en geheimzinnige hoekjes van de stad, vanaf 85 €/
groep tot 14 personen.
We verheugen ons op uw aanvraag!

bocholt
Beleef rivieren met de fiets aan de
Bocholtse Aa
Fiets langs de pittoreske rivierenlandschap
van de regio Bocholtse Aa. U logeert dichtbij
de stad in een rustig hotel. De eerste dag
leidt de route naar het waterkasteel Anholt.

'S avonds geniet u van allerlei lekkers in de
Bocholtse brouwerij. Ga de volgende dag op
verkenning in de regio. Stroomopwaarts vindt
u meren, beschaduwde bossen, idyllische riviervlakten en kasteeltjes. Op de derde dag is
een wandeling door de binnenstad mogelijk.
Pakket: 2 x logie met ontbijt in de 2-persoonskamer, 2 x entree museum, 1 waardebon diner,
kaartenmateriaal
Prijs per persoon: vanaf 98 €
Wellness in Bocholt
Luxurieus slapen in het ****hotel. Fietsen
op idyllische paden. Ontspannen in de
saunalandschap van het zwembad „Bahia”.
Dit weekeinde is balsem voor de ziel!
Pakket: 2 x logie met ontbijt in de 2-pers.
kamer in het ****Hotel, 1 fl. Duitse champagne, 3-gangen-verrassingsmenu, kaartenmateriaal, dagkaart BAHIA, badjas om te huren
Prijs per persoon: vanaf 169 €

Tourist-Info Bocholt
Europaplatz 26 · 46399 Bocholt
Tel.: +49-(0)2871-5044 · Fax: +49-(0)2871-185927
bohinfo@mail.bocholt.de · www.bocholt.de
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Rhede
De glimlach van het Münsterland
Welkom in Rhede, de vriendelijke, gezellige en
minnenswaarde provinciestad in het westelijke
Münsterland. Wij verwennen u met de plattelandse charme van de regio tussen Nederland
en Nederrijn. Als u één of meerdere leuke
dagen in gezellige sfeer wilt doorbrengen, is
Rhede juist voor u. Een binnenstad met sfeer,
vele individuele speciaalzaken, gevariëerde
horeca, kostbare natuurreservaten en veel
meer kunt u ontdekken. Maak kennis van de
fascinerende omgeving met kasteeltjes en
gebouwen. Ga van start met een historische
wandeling door het museum van medicijn en
apotheken of ga in het speelgoedmuseum op
een interessante ontdekkingsreis. Een nieuw
aantrekkingspunt is de trap van het Rhedse
beek waar u in de zon kan zitten. Hier is voor
jong en oud een mogelijkheid om te zitten en
te praten – water voelen en beleven!
Rhede is voor zijn geweldige evenementen ver
over de grens bekend. Ze zijn zeker een reden

om de leuke stad te bezoeken: wijnfeest, meienzondag, Rhedse citynacht, kermis, klompenzondag, de sprookjesachtige kerstmarkt of
onze talrijke culturele evenementen (www.
akku-rhede.de). Rhede biedt iets, waarnaar de
meesten zoeken: levenskwaliteit. U kunt van
haar bij ons ten volle genieten.
Ook in sportieve opzicht heeft Rhede, de „Stad
van de sport“, veel te bieden. Voor degene die

graag sporten, staan er een Nordic Walking
park, wandelrouten, boerderijen met paarden
of het binnen- of openluchtzwembad voor
sport, pret en vrijetijdsbesteding ter beschikking.
De toerismeorganisatie in het gemeentehuis
helpt u graag en stelt u een individueel programma samen.

rhede
Büngerner-Dingdener Heide gegigst. Ruim
grasland wisselt af met grote bossen, wateren,
beken en stroompjes. Hier beleeft u natuur op
de rug van de paarden.
Rhede heeft een ruim en aantrekkelijk programma rondom het paardrijden te bieden.
Maak tijdens een proefles kennis van de fascinerende omgeving. Na een gegidst ritje is er
de mogelijkheid om het prachtige parklandschap op de fiets te ontdekken. Als u uw

vakantie met paarden wilt doorbrengen, spreek
ons dan aan!
Pakket:
2 x logie met ontbijt, proefles (duur ca. 6 h),
huurfietsen voor twee dagen, kaartenmateriaal en welkomsdrankje. Verblijf van meer
dan één nacht mogelijk. Prijs vanaf 169 €.
De toerismeorganisatie geeft u graag meer
tips.

Op pad met paarden – paardrijden en
meer
Welkom op de nieuwe rondlopende tochtjes op
het paard in het zuiden van Rhede. De rijder
verwacht plezierig paardrijden op mooie routes van 9, 10 en 16 km. Als vrijetijdsrijder
wordt u op uitgestippelde paden met rustplaatsen langs bijzonder mooie delen van het
landschap tot naar het natuurreservaat
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Tourist-Information Rhede
Rathausplatz 9 · 46414 Rhede
Tel.: +49-(0)2872-930-100 · Fax: -930-49100
tourist@rhede.de · www.rhede.de

koffie, gebak of een lekkere ijscoupe. En als
het regent, winkel in onze shoppingcenters
„Vennehof“ en „Am Kuhm“ of in de vele
speciaalzaken van onze stad.
Over rustige fiets- en wandelpaden komt u
naar het waterkasteel/jeugdkasteel Gemen.
Interessante bestemmingen van een fietstocht is ook de attractiepark Pröbsting met
het herenhuis en het meer met zandstrand,
waar u ook kunt zeilen. Op de „planetenrondweg“ (6 km) in het park legt u bij elke
stap een miljoen kilometers af. Houdt u van
het element water? De bootsteiger nodigt
uit tot kanoën, roeien of tochten op de
waterfiets. Geniet van koffie en zelfgemaakt
gebak aan de kiosk. Uw ziel neemt ontspanning tijdens de zonsondergang aan de
„Pröbstingsee“. Ga op „strandvakantie“ met
het hele gezin aan het meer met zandstrand. In het café-restaurant Haus
Pröbstingsee is typisch Duitse keuken te
verkrijgen.

De vriendelijke hoofdstad von de regio

In het AQUARIUS-waterpretpark met Finse
saunatuin kunt u de dag en de nacht (tot
23 uur) laten einden.
www.aquarius-borken.de
Ontdek en bewonder de bonte wereld van
de bloemen en planten in romantische tuinen – van geurige rozen tot de Dhalia's in
de herfst. Waag een „kijke achter de tuinschutting“ en vraag onze tuinprogramma's
aan.

Borken is de vriendelijke hoofdstad in het
westelijke Münsterland dichtbij de grens
van Nederland. Bezoek met ons de minnenswaarde binnenstad met de vijf middeleeuwse stadstoren, de bezienswaardige
kerken en het stadsmuseum.

We hebben een heleboel ideeën, tips, vorstellen voor touren en aanbiedingen voor u
uitgewerkt.
We verheugen ons op uw bezoek!

Geniet van de sfeer in onze gezellige kleine
stad. Neem een pauze in een cafétje bij de
markt of in de binnenstad. Ontspan met

borken
Stadsfeest met jubileum – 25 jaar stedenband
In het tweede weekeinde in september
(vr. 7-9-12 tot zo. 9-9-12) nodigt de stad
Borken u uit tot haar jaarlijks stadsfeest met
spel, pret en muziek voor iedereen. In dit jaar
heeft het stadsfeest twee hoogtepunten:
In het jaar 2012 is de 25e verjaardag van de
stedenband met Whitstable/Engeland en
Albertslund/Dene
marken. De oprichting van
de stedenband met Mölndal/Zweden, Bolkow/
Polen en Grabow/Mecklenburg-Voorpommeren
is 15 jaar geleden. Voor meer informatie:
www.partnerschaftsverein-borken.de.
Een „cultuurstraat“ met talrijke groepjes en
verenigingen van de culturele scene van
Borken zal het stadsbeeld voor deze drie
dagen sieren.

De entree is op alle drie feestdagen gratis. De
zondag is verkoopzondag. Vier met ons, we
verheugen ons op u!
Meer tips voor uw vakantie:
• Sport op de drakenboot – plezier en teamwork beleven (20 tot 25 pers.), tel. +49(0)151-58 59 28 73 (Meneer Bacher)
• Huifkartochten met 2 pk door bos en veld.
Geniet van de betovering van de langzaamheid.
• Boerengolf op een 14-holes golfcourse op
de paardenwei – golfen voor iedereen
• Traditioneel schuttersfeest met barbecueën
in een originele hut (ca. 40 zitplaatsen)
• Klootschieten voor twee teams aan de
buitenlucht. Vakkundige begeleiding en
vloeibaar mondkost inclusief.

Tourist-Info Borken
Altes Rathaus · Marktpassage 3 · 46325 Borken
Tel.: +49-(0)2861-939-252 en 7584 · Fax: -66 792
tourist-info@borken.de · www.borken.de
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Gewoon aantrekkelijk
Zeker, soms geurt het naar hooi en vers gemaaide weien – naar stal en boerderij. Een echt huistuin-en-keuken-gemeente dus? Neem maar een
kijkje bij ons... en u kunt vinden: een prachtig
waterkasteel, aanbiedingen als „slapen in het
hooi“, cursussen over kruiden en jam, stijlvolle
riddersmalen in de ridderzaal te slot Raesfeld
met goochelarij, aanbiedingen rondom fietsen,
skeelers, huifkarren, reuzentandems, ballonvluchten, klootschieten en wandelen.
Raesfeld biedt 4 aantrekkelijke rondlopende
fietspaden tussen 12 en 35 km. In 4 overzichtelijke flyers hebben we deze voor u samengevat.

U kunt ze voor een laag bijdrag samen met een
overzicht-flyer bij ons aanvragen. De bosrijke
zogenaamde dierentuin met zijn groot aantal
aan vijvers is als een mogelijke vertrekpunt
ideaal. Hier kunt u ook prima wandelen. De
vouwkaart „Rondlopende trektochten“ in
Raesfeld laat 5 vorstellen voor trektochten zien
en kan tevens worden opgestuurd.
Voorstellen voor gezinnen en verenigingen:
Bezichtigingen van branderij, glaskunst, geitenkaasmakerij, boerderij e.a., alles gecombineerd
met een nog steeds levende tijdgenoot van Karel
de Grote: de 1500-jarige femeik in de deelgemeente Erle.
Klassieke concerten in de ridderzaal te slot
Raesfeld en muzieklandschap Westfalen open air.
Informatie: VVV-kantoor (tel.: +49-(0)286560910) resp. cultuurkring slot Raesfeld e.V. (tel.:
+49-(0)2861-82-1348).

raesfeld
Dagtour
„Raesfeldse tuintovernij“
In de tijd van april tot oktober bieden wij een
dagtour met het thematische zwaartepunt
„tuinen“ aan. Uw heenreis organiseert uzelf. U
begint aan het bezoekerscentrum dierentuin
slot Raesfeld met een leiding door de tentoonstelling „Renaissance dierentuin Raesfeld: presentatie van een cultuurlandschap“ en sluit

een rondleiding door de dierentuin aan. De
lunch vindt plaats in het restaurant van de
slot. 'S middags gaat u 2 of 3 tuinen in de
omgeving van Raesfeld bezichtigen. Geniet
van de sfeer en de verschillende hovenierskunsten. Vervolgens rijdt u naar de Vennekenhof van het gezin Bleker en krijgt iets
lekkers te eten. 'S avonds rijdt u terug.

Pakket:
• leiding tentoonstelling bezoekerscentrum
• lunch in het restaurant van de slot
• bezichtiging van de tuinen in Raesfeld
• lekkere hapjes in het landhuisstijl op de
Vennekenhof
• facultatief: avondeten na afspraak (extra
toeslag)
Prijs per persoon (vanaf 15 deelnemers):
30 _ per persoon
Rozencursus

OrtsMarketingRaesfeld e.V. · VVV an het slot
Hagenwiese 40 · 46348 Raesfeld
Tel.: +49-(0)2865-6091-0 · Fax: +49-(0)2865-6091-29
verkehrsbuero@raesfeld.de · www.raesfeld.de
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Onze referent is expert op het gebied van
rozen. Ze geeft interessante toelichtingen over
aanplanting en pleeg. Rozen kunt u ook in de
keuken of op het wellnessgebied inbrengen. U
krijgt meer te weten rond om deze plant op
een beschouwelijke manier. Laat u zich verrassen. De cursus is te boeken voor groepen en
kost als vast bedrag 30 _.

Heiden – geheel
sympathiek!
Heiden, het idyllisch gelegen dorp in het
Münsterland, nodigt zijn van natuur houdende
bezoekers uit op een ontdekkingstocht naar de
omliggende bossen, meren, velden en weien en
de beroemde „Düwelsteene“.
• M
 aak b.v. een trektocht op het herderspad of
op één van de natuurreservaten „Schwarzes
Venn“ en „Kranenmeer“. Hier kunt u natuur
van dichtbij voelen en beleven.
• N
 ordic Walkers zijn in Heiden op de juiste
plek. De net geopende „Nordic Walking Park
Hohe Mark“ verbindt op een totale afstand
van 250 km de steden en gemeentes Dülmen,
Haltern am See, Heiden en Reken. Folders en
beschrijvingen van de route zijn bij de toerismeorganisatie verkrijgbaar.
• V oor vrienden van fietstochten staan er
meer dan 180 km „Pättkes“ (kleine paden) ter
beschikking. Een fietstochtbrochure met 14
tips voor touren rondom Heiden staan in de
toerismeorganisatie klaar voor bezoekers van
de gemeente. Op aanvraag kunnen we deze
ook graag opsturen.
• L iefhebbers van paarden komen er in Heiden
niet te kort. Er zijn veelzijdige aanbiedingen
rondom het paard. Ga zelf in de zadel zitten
of geniet van een koetstocht op het platteland. Misschien wilt u ook maar als toeschouwer bij één van de talrijke rij- en springconcoursen de dag met paarden doorbrengen.

Naast deze „natuurlijke“ mogelijkheden biedt
Heiden nog meer:

restaurants of cafétjes en laat de dag in een
ontspannende sfeer einden.

Een bijzondere publiekstrekker is het in de
omgeving bekende en populaire „Heiden
SpassBad“, een buiten- en golfbad met een
grote ligvlakte, huppelkussen een vele speelmogelijkheden (schaken, reuzenzandbak enz.) voor
jong en oud.

Bent u nieuwsgierig geworden? We zijn vlug en
gemakkelijk over de A 31 of met de trein (station
Marbeck-Heiden) te bereiken.

Het ruim aangelegde groendomein met biotoop,
avontuurspeeltuin, minigolfplaats, basketbalveld of het dichtbij gelegen vogelpark zijn andere interessante bestemmingen.
Het van verkeer verregaand ontlast hart van de
gemeente met haar kleine, aantrekkelijke zaken
is ideaal voor een gezellige wandeling langs de
winkels. Bezoek toch vervolgens één van de vele

heiden
Paardrijden en meer . . .

3-dagen-fietsweekeinde
(vrijdag tot zondag)
Pakket: 2 x logie in de tweepersoonskamer,
welkomsdrankje, 2 x ontbijtbuffet, 1 x uitgebreid avondmenu, 1 x avondbuffet
Prijs per persoon: 124 1
Het landhotel Beckmann biedt nu ook
boeren-minigolf in de dierenarena!
Voor meer informatie:
www.landhotel-beckmann.de

De paardenboerderij Höings Hof
heeft voor zijn gasten veel te
bieden. Laat u zich bij het gezin
Höing lekker verwennen. Kundige paardrijders vinden hier een
mooi terrein, fietsers een heel
goed fietsnetwerk en uw kinderen hebben plezier op de speeltuin, het voetbalveld of in de
stallen bij de paarden.
Bovendien biedt de paardenboerderij Höing rijlessen, gegidste
wandelritjes, 40 eigen paarden, boxen voor
gastpaarden, een eigen kinderboerderij e.a.
Aanbieding voor het weekeinde: 2 x
logie met volpension vanaf 55 1
(voor groepen vanaf 10 personen)

Tourist-Info Heiden
Rathausplatz 1
46359 Heiden
Tel.: +49-(0)2867-977-211
Fax: +49-(0)2867-977-266
tourist-info@heiden.de
www.heiden.de
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Natuur beleven!
Hier in het erkende recreatiegebied verwacht u
een uitgebreid vakantie- en vrijetijdsaanbod. De
bosrijke gebieden van de gemeente met goed
gemaarkeerde wandelpaden nodigen uit tot uitgebreide wandelingen. Fietsers maken op de „Fietse“
kennis van de vijf deelgemeentes van Reken dankzij de uitgestippelde „5-harten-tour“. Het „Nordic
Walking Park Reken“, met zes gemaarkeerde routes, is gekoppeld aan het „Nordic Walking Park
Hohe Mark“ en animeert tot sportieve activiteiten.
Voor groot en klein zijn er vele mogelijkheden
voor de vrijetijdsbesteding. De wildpark Frankenhof laat inheemse wilde dieren zien (biologische
rondleidingen zijn mogelijk) en biedt op de avontuurspeeltuin mogelijkheden om je uit te leven en
te spelen.

Het gerenommerde FS-paardrijcentrum bevordert
als erkend rijschool FN paard en paardrijder individueel door middel van verschillende cursussen.
Het verwarmde buiten- en binnenbad en het aan
het bad gekoppelde waterstapbekken zorgen bij
onze gasten voor een ontspannende tijd. De idyllisch gelegen 18-holes golfcourse inspireert kundige golfers en degene die het willen worden.
Een bijzondere oriëntatiepunt van Reken is de
windmolen met streekmuseum. Talrijke bijgebouwen zoals het bakhuisje en het graanschuurtje
„Museschoppe“ bieden een kijkje in het leven van
vroegere generaties.
De hoogste openbaar toegankelijke punt van de
regio Borken kunt u op de Melchenberg in de
deelgemeente Groß Reken beklimmen. Ter
hoogte van 163 meters geniet u een prachtige uitkijk over Reken en bij goede zicht
zelfs naar Münster en het Roergebied. Een
gratis verrekijker laat u bezienswaardigheden van heel dicht-bij zien.

De tourismeorganisatie helpt u graag. Talrijke
evenementen nemen bezoekers in het gemeenteleven op, opdat ook u behoort tot degene die
zeggen:

Reken, hier ben ik graag!
Een imagefilmpje en tips voor een plezierig verblijf vind u op onze website www.reken.de.

De nieuwe goed gelegen parkeerplaats
biedt voor campers een goedkope mogelijkheid voor een verblijf in Reken.
Geniet van het grote aanbod van maaltijden van de chef-koks in onze veelzijdig
horeca en maak een keuze tussen verschillende overnachtingsmogelijkheden. Campingplaatsen, de jeugdherberg, vakantiewoningen en hotelletjes hebben een gezellig plekje voor u.

reken

ken
de Re

Bredehorn, Gemeinde

Reken

emein
N o r d i c Wa l k i n g i n d e r G

Nordic Walking en
5-harten-fietstochten:

Beleef met alle zinnen de iglo-groentetuin
en andere bijzonderheden rondom Reken.

Het „Nordic Walking Park Reken“
biedt zes gemaarkeerde en
negen uit de kaart te ontlenen
tochten met verschillende niveaus.
Meerdagse walkingtouren door de
Hohe Mark organiseren we graag.

Pakket: 2 x logie met ontbijt in de tweepersoonskamer met douche en wc, kookcursus met iglo-producten (vervolgens consumptie), huurfiets voor 2 dagen, 1 gegidst
fietstocht, bezoek aan een geitenkaasmakerij met rondleiding, koffie en proefje, verrassingsmenu, kaarten- en informatiemateriaal.

Aanbiedingen voor gezinnen:

Bildnachweis: Jens

Weekeinde voor genieters, speurneusen
en lekkerbekken:

AU F

EI

NE N
Ka rte
Tra nm ate BL IC K
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, Tip l,
ps

Op de 5-harten-fietstochten kunt u op idyllische paden kennis maken van de mooiste
plekken. Foldermateriaal kunnen we op navraag gratis opsturen.

Aantal deelnemers: te boeken vanaf 2
personen (ten minste 10 pers.)
Prijs per persoon: 158 €
Termijnen:
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25
22
20
en

tot 27 mei 2012
tot 24 juni 2012
tot 22 juli 2012
na afspraak

Tourist-Info Reken
Kirchstraße 14 · 48734 Reken
Tel.: +49-(0)2864-944-035
Fax: +49-(0)2864-944-299
tourist-info@reken.de · www.reken.de

Wildpark Frankenhof; fabrieksbezoek aan
iglo; buiten- en binnenbad met reuzenglijbaan, sprongtoren; speeltuin en huppelkussen; koetstochten; vogelpark; uitkijktoren;
vrijetijdspark met beachvolleybal, skater
baan, waterstapbekken, hut voor BBQ
Aanbiedingen voor groepen:
Historische rondleiding door Groß Reken
met koffiedrinken; bezichtiging en rondleiding streekmuseum windmolen; gegidste
fietstochen (al naar behoefte met huurfietsen); fabrieksbezoek aan iglo; bezichtiging
van een branderij (incl. proeven van klaren
en likeuren); culinaire rondreis door de
deelgemeentes van Reken; kookavond in de
iglo-leerkeuken; huifkartochten; gegidste
wandelingen
Prijzen en meer informatie zijn bij de
toerismeorganisatie verkrijgbaar.

De gemeente in het
groen
De gemeente Velen Ramsdorf heeft vermoedlijk
gelijk als ze zich „de gemeente in het groen“
noemt. In ons erkend recratiegebied geniet u
van onaangeroerde natuur zover het oog reikt.
Maar dat is niet alles! Talrijke bezienswaardigheden wachten erop te worden ontdekt, b.v. het
museum in het kasteel Ramsdorf of de artesische
put met waterstapbekken. Meest bekend is het
waterkasteel Velen met vlakbij de dierentuin.
Sinds meer dan 20 jaar is hier het hotel
SportSchloss Velen gevestigd.
In een historische coulisse van sloten en kastelen wordt er voor liefhebbers van cultuur een
afwisselend programma van klassieke concerten
tot cabaret geboden. In het bijzonder is het
bezoek aan één van onze vijf schuttersfeesten,
de walburgismarkt eind mei of aan de „Kollen
Kaermes“ medio oktober de moeite waard.
In Velen Ramsdorf zijn er veelvoudige mogelijkheden om vrijetijd actief door te brengen: Een

uitgebreid aanbod aan fietstocht- en joggingrouten nodigt u uit tot sportieve activiteiten in
de natuur. Heel bekend zijn de „100 kastelen
route“ en de „Natuurpark Hohe Mark route“, die
door ons gemeentegebied lopen. Daarnaast is
Velen vertrekpunt van de Bocholtse Aa fietspad
langs de Aa tot naar Isselburg. Met elf andere
gemeentes zijn wij bovendien betrokken bij het
project agri-cultura. Op de erbij horende belevenisroute kunt u plattelandse gastvrijheid bij
meer dan 100 bezienswaardigheden lang de
Duits-Nederlandse grens beleven.

te bieden. Na een uitvoerige wandeling langs de
winkels door één van onze gemeentes of na een
„Pättkestour“ kunt u in een gezellige sfeer van
huisstijlen producten en Westmünsterlandse
specialiteiten genieten.

Naast het talrijke actieve aanbod komt de gezelligheid bij ons niet te kort: Of het nu een boerderijcafétje, een gewelfkelder of biergarten is ook in gastronomische opzicht heeft Velen veel

velen ramsdorf
Speciaal voor groepen bieden wij interessante „belevenisbouwstenen“ aan:

• Brood uit de houtkachel en „Burgteller“:
Het oude bakhuis

• Tijdreis op het platteland: Het „Lebendige
Museum“

• In het sprookjeskasteel van
Münsterland: leiding en koffietafel

• Grijpvogels – voor het grijpen liggen: het
werk van een valkenier

• Historische leiding door de stad met  
„Plodden Liesken“ of stadsgids

• Met de huifkar door het Münsterland

• Gegidste belevenis fietstocht  

• „De Doskerkerls“ in actie: landbouwvoertuigen van toen

• Anderhalf meters gebak: groot eten van
de „Kroamstuten“

• Zo smaakt het Münsterland: Münster
landse koffietafel

• 'S middags kegelen, 's avonds heerlijke
specialiteiten

• Groot bbq-buffet aan de Bocholtse Aa

Voor meer informatie over de enkele „bouwstenen“: www.velen.de

• Schoot de vogel af: traditioneel schuttersfeest
• Natuur en cultuur in de dierentuin: vakkundige wandeling
• Boerderij in het heden: rondleiding over
de boerderij
• „Koken–Probeer–Dag“: gebak proeven

het

Graag helpen we u bij het organiseren van
een onvergetelijke, belevenisvolle dag in
Velen Ramsdorf en sturen op aanvraag uitgebreid informatiemateriaal op.
De gemeente in het groen verheugt zich
op uw bezoek!

GiG - Marketing &
Tourist-Info
Ramsdorfer Straße 19
46342 Velen
Tel.: +49-(0)2863-926-219
Fax: +49-(0)2863-926-299
tourist-info@velen.de
www.velen.de
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Haltern am See ...
... natuurlijk mooi
In het hart van het Natuurpark Hohe Mark
Westmünsterland gelegen nodigt de Halternse
rivierenlandschap met het Halternse stuwmeer,
het Hullernse meer en de zilvermeren uit om te
fietsen, te wandelen en te ontspannen. Vele
gemaarkeerde fiets- en wandelpaden in de
fietsvriendelijke stad maken gevariëerde tochten
in de idyllische natuur mogelijk. Aan de kant van
de weg bieden gezellige uitspanningen Münsterlandse keuken. Een kleine pauze loont dus
steeds. Vrijetijdsplezier voor groot en klein

Vlakbij het stuwmeer verwacht u de Westrupse
heidelandschap. Uitgebreide heide en grillige
jeneverstruiken doen de kijker versteld staan
over de oude cultuurlandschap, in het bijzonder
in het bloeitijdperk van juli tot september.
Interessante bezienswaardigheden als het LWL
Romeinen museum, het oude gemeentehuis, de
zevenduvelstoren of de pelgrimskapel en -kerk

op de Annaberg geven een indruk van de gevariëerde geschiedenis van de stad. De gezellige en
historische sfeer op de Halternse marktplaats,
het ruime gastronomische aanbod van de oude
binnenstad en de van hun eigenaars bestuurde
speciaalzaken nodigen alle bezoekers uit tot een
plezierige wandeling langs de winkels.

beleef je in het strandbad van de stuwmeer met
zijn natuurlijke zandstrand. Of u gaat kanoën,
zwemmen of in de strandstoel ontspannen - dat
alles is balsem voor de ziel. Een bijzondere
strandbelevenis vindt u ook aan het silvermeer
II met zijn uitgebreid, fijnzandig strand en de
het hele jaar geopende horeca.

haltern am see

Wellness-sprookje voor vriendinnen:
„Chocola bij het ontbijt“
Kletsen + giechelen + knuffelen, make-up,
model staan en movies
Wij maken uw persoonlijk wellness-sprookje
waar, tijdens onvergetelijke dagen met uw
beste vriendin.
Stadtagentur
Haltern am See
Markt 1
45721 Haltern am See
Tel.: +49-(0)2364-933-366
Fax: +49-(0)2364-933-364
stadtagentur@haltern.de
www.haltern-am-see.de
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Pakket: per 2-pers.kamer: 2 x logie met ontbijt, dvd-speler met „vrouwenfilmpjes“, 1 x
reep chocola, 1 fl. prosecco; per persoon: 1 x
aperitief „Pretty in Pink“, 1 x Bridget-Jones-3gangen-diner, 1 x ontspannende gezichtsmassage, 1 x individueel make-up, 1 x fotoshooting, 1 x herinneringsfoto in de maat 15/20
centimeter, gebruik wellnesslandschap met
zwembad/sauna/solarium
Termijnen: het hele jaar vanaf 2 personen
Prijs per persoon: 259 _, toeslag voor eenpersoonskamer 80 _
„Kijken & Slikken“
– Culinaire rondleiding door de oudestad
Beleef een gang door de oudestad met historisch sfeer, een combinatie van de geschiedenis van Haltern am See en culinaire highlights.
Wij nodigen u uit tot een glasje wijn met een
lekker hapje, een rondleiding door de oudestad
met vakkundige gids en een exquize „RathausTeller“ in een restaurantje.

Pakket: glasje wijn met lekker hapje, 1 h
rondleiding door de oudestad, 1 „RathausTeller“
Termijnen: het hele jaar vanaf 8 personen
Prijs per persoon: 26 _
„Landpartie“ – Originele huifkartocht met
bezoek aan een kaasmakerij
Idyllische dorpjes, veld, bos en weiden hier volgt u de voetstappen van de natuur.
Met een stevige stamppot in het groen,
koffie en gebak en een bezoek aan een
kaasmakerij leert u de typische Münsterlandse charme kennen.
Pakket: 1 x huifkartocht, 1 x stevige
stamppot, 1 x koffie en gebak, 1 x bezoek
aan de kaasmakerij met kaashapjes
Aantal deelnemers: 12 tot 20 personen
Prijs per persoon: 36 _
Termijnen: maart tot oktober

Een onvergetelijke
belevenis
Ingebed in de Münsterlandse parklandschap ligt
de stad Dülmen in het zuidelijke Münsterland.
Met Dülmen associëren vele bezoekers de bekende Dülmener-paarden en het populaire fietsnetwerk rondom de stad. De goed uitgestippelde
„strijkjestouren“ leiden over de mooieste kleine
paden. Maar Dülmen heeft nog veel meer te
bieden. Of het nu een gevariëerd toeristisch
programma of een gezellige wandeling door de
winkels is - Dülmen is altijd een belevenis.
De marktplaats en een aantrekkelijk ingericht
promenade met individuele zaken, cafétjes en
restaurants nodigen uit tot wandelen en blijven.
De vrijetijdsbesteding is in Dülmen met elk weer
een plezier. In het waterpretpark „düb“ is er de
mogelijkheid om in een modern waterlandschap
van een zoutwaterbad of een reuzenglijbaan te
genieten of van het wellnessaanbod gebruik te
maken. In de „Sauna Insel“ komt u saunacultuur
uit Finland tegen. In deze luxe oase van welzijn
kunt u verschillende warmluchtbaden binnen en
originele sauna blokhuizen buiten in de meer
dan 5.000 m2 grote saunatuin met pool beleven.
In het vrijetijdscentrum JOY`N US kunt u samen
met uw kinderen een reuzenplezier beleven in
het speelparadijs „Dragonparc“, het minigolfterrein „Hole in One“ en het terrein „Bowling 2000“
met 14 banen.
Een onvergetelijke belevenis is de bezichtiging
van de Dülmener-paarden in het Merfeldse drasland. In dit bos-, veen- en heidegebiet bleef de

enige stoeterij voor in het wild levende paarden
in Europa bewaard. Paardenliefhebbers kunnen
ook genieten van sfeervolle wandelritjes op de
uitgestippelde ruiterpaden of van een romantische koetstocht in Dülmen.

winter“. Vertoningen, artistiek en muziek in het
zomer en kerstmarkt, adventskalender en ijsbaan
in het winter maken Dülmen in ieder seizoen een
lonende bestemming voor uw reis.

Een pelgrimspad nodigt geïnteresseerde uit om
de gedenkplaats en het graf van de in 2004
gezaligde Anna Katharina Emmerick in de HeiligKruiskerk te bezichtigen.
De marktplaats is niet alleen tijdens de weekmarkt hét middelpunt van Dülmen. Het bruisende centrum van de stad komt u ook tijdens de
talrijke openluchtevenementen tegen, daaronder
de highlights „Dülmense zomer“ en „Dülmense

dülmen
Dülmense vakantiegangers card
Vrijetijsbelevenissen met korting!
Logerende gasten in Dülmen mogen zich verheugen op een bijzonder aanbod: de vakantiegangers card. Met de gratis vakantiegangers card
geniet u als logerende gast van aantrekkelijke
vrijetijdsbelevenissen voor goedkopere prijzen.
Laat de alledaagse drukte achter u en beleef en
vakantie waar plezier, wellness, vitaliteit en
welzijn centraal staan.
De vakantiegangers card ontvangt u direct van
uw verhuurder. Van de kortingen kunt u tijdens
uw verblijf gebruik maken bij ieder bezoek aan
de deelnemende vrijetijdsinstellingen.
Alle aanbiedingen op een rij:
Waterpretpark düb
„2 voor 1“-aanbod bij de dagkaart

Vitaliteitscentrum DIE SAUNA INSEL®
„2 für 1“-aanbod bij de dagkaart
Gemeenschappelijke sauna vanaf 16 jaar
Vrijetijdscentrum JOY’N US
Speelparadijs DRAGONPARC:
„2 voor 1“-aanbod bij de dagkaart
BOWLING 2000:
10 _ korting op het uurtarief
voor het eerste uurtje

Infos en flyers:
www.dueb.de
www.joyn-us.com
www.sauna-insel.de
www.duelmen-marketing.de

Indoor minigolfterrein HOLE IN ONE:
„2 voor 1“-aanbod voor één speel
Dülmen Marketing e.V.
2 _ korting op de huurprijs van een fiets voor
één dag
Wij nodigen u uit kennis te maken met het
fantastisch aanbod van Dülmen!
Maak gebruik van de „Dülmense vakantiegangers card“. We verheugen ons op u!

Dülmen Marketing e.V.
Marktstraße 30
48249 Dülmen
Tel.: +49-(0)2594-12-345
Fax: +49-(0)2594-12-346
duelmen-marketing@duelmen.de
www.duelmen-marketing.de
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kastelen & kerken
Bezienswaardigheden
Plaats/Telefoon

Beschrijving/geschiedenis/
Bezichtiging
zwaartepunt van de tentoonstelling	Openingstijden

Slot Diepenbrock
in 1324 voor het eerst genoemd paleis
Bocholt-Barlo		

oogcontact

Waterkasteel (Jeugdslot) Gemen
Borken
+49-(0 )28 61 -92 200

bezichtiging van buiten altijd,
rondleidingen na afspraak, tel. +49-(0)2861-939-252
logies voor groepen met 230 bedden

oorsprong 13de eeuw, versch. bouwperiodes,
een buitengewoon waterkasteel in het
Westmünsterland

Heilig Kruiskerk
bezienswaardige rozet in de westtoren
Dülmen
met 9 m diameters, gedenkplaats van
+49-(0 )25 94 -21 26	Anna Katharina Emmerick

bezichtiging van de kerk en het graf
dagelijks 9 tot 18 uur en van de gedenkplaats
zaterdags van 15.30 tot 17 uur

Slot Sythen
gerestaureerd 17de-eeuws waterkasteel
bezichtiging en rondleiding na afspraak
Haltern-Sythen			
Pelgrimskapel
en Pelgrimskerk Annaberg
Centrum van Haltern am See, Annaberg

genadebeeld van de heilige Anna en
reliëf van een 15de-eeuws vleugelaltaar

bezichtiging dagelijks van
9 tot 18 uur

Waterkasteel Anholt
één van de grootste waterkastelen van het
Isselburg Anholt
Münsterland met museum en park
+49-(0 )28 74 -4 53 53 en 4 53 54		

1 mei tot 30 sept.: dagelijks m.u.v. ma. 11 tot 17 uur,
1 okt. tot 30 april: alleen zo. 13 tot 17 uur en na 		
afspraak

Katholieke parochiekerk
een neoromaanse kerk in de stijl van basiliek,
St. Pankratius
1851 tot 1862 gebouwd
Isselburg-Anholt		

bezichtiging van buiten altijd, bezichtiging van binnen
op aanvraag, rondleidingen mogelijk

Slot Raesfeld met barokke kapel
Raesfeld, +49-(0 )28 65 -6 09 10

14de/17de-eeuws waterkasteel met
restaurant in het keldergewelf

park vrij toegankelijk, rondleidingen na afspraak,
rondleidingen op zaterdag in het seizoen 14 uur

Boskapel - Ermitage
2,5 km in het Noordoosten van Groß Reken

hernieuwde kapel, idyllisch gelegen met
picknickplaats in het midden van het bos

geopend tot invallen van de schemering

Neogotieke parochiekerk
„St. Gudula“
Rhede
Tel. +49-(0)2872-930100

1901 opgericht hallenkerk met kostbare en
volledige inrichting en kostbare
hedendaagse beglazing

bezichtiging en rondleiding in de kerk mogelijk

SportSlot Velen
Velen, +49-(0 )28 63 -926 -219

14de-eeuws waterkasteel, park,
comfortabel sport- en business hotel

bezichtiging van buiten altijd mogelijk,
bezichtiging van binnen na afspraak

Parochiekerk St. Walburga
Velen-Ramsdorf

hallenkerk met drie beuken uit 1410

vrij toegankelijk

Bezienswaardigheden
Molen & meer …
Bezienswaardigheden
Plaats/Telefoon

Beschrijving/geschiedenis/
Bezichtiging
zwaartepunt van de tentoonstelling	Openingstijden

Streekhuis Marbeck
met koetshuis, bakhuis, fontein, biotoop,
Schulstr. 1b, Borken-Marbeck
waterstapbekken, kapel en boerentuin
+49-(0 )28 67-490		

buiten vrij toegankelijk, rondleidingen na 		
afspraak, apr.-sept. zondags 's middags koffie en 		
gebak

Streekhuis Weseke
Hans-Sachs-Str. 16,
Borken-Weseke, +49-(0 )28 62-13 23

voormalige keuterboerderij, bakhuis, apothekerstuin,
geologische tuin, vijver, waterstapbekken

buiten vrij toegankelijk, rondleidingen na afspraak,
koffie en gebak na vooraanmelding

Oude Molen Sythen
Haltern-Sythen

gerestaureerde, als ontmoetingscentrum
uitgebouwde watermolen

bezichtiging iedere donderdag van 14.30 tot 18 uur

Streekhuis Isselburg-Werth
Teppelweg, +49-(0 )28 73 -217

een voormalig „armenhuis“ van de
protestantse kerk in Isselburg-Werth

telkens iedere zondag van de maand 11 - 12 uur
en na afspraak

Streekmuseum Windmolen
Mühlenberg, Reken, +49-(0 )28 64-27 02

thema: „Van saaien tot oogsten: werktuigen, interieur
tuigen uit vroegere tijd“

op zon- en feestdagen (mei tot okt.) 14.30 tot 18 uur
en na afspraak geopend

Vestingstoren Isselburg
15de-eeuws
Drengfurter Straße 2, +49-(0 )28 74 -27 04		

bez. van buiten altijd, bez. van binnen iedere laatste zo.
v/d maand (mei-okt) 10.30 - 12.30 uur of na afspraak

Informatie- en bezoekerscentrum
permanente tentoonstelling „Renaissance dierentuin
Dierentuin Slot Raesfeld	Raesfeld: presentatie van een cultuurlandschaft“
+49-(0 )28 65 -60 91 - 0
rondleidingen mogelijk

apr.-okt.: ma-vr 9.30-12.30+13.30-17 uur, za 13.30-17
uur, zo+op feestdagen 11-17 uur, nov-maart: ma-vr.
9.30-12.30+13.30-16 uur, za,zo+op feestdagen 13-16 uur

„De tonmolen - waterkracht uit de Aa“
Rhede

een modern waterkrachtcentrale produceert met behulp
van een tonmolen milieuvriendelijke stroom

vrij toegankelijk, bezichtiging van buiten altijd,
ook een vistrap werd geïnstalleerd

Vrijetijdscentrum aan het Aameer
Bocholt

met baai voor surfers en zwemmers, zandstrand,
tenniscentrum, skatersbaan, minigolf en horeca

het hele jaar geopend
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natuurparadijzen / Recreatieparken
Bezienswaardigheden
Plaats/Telefoon
Stadsbos Bocholt

Beschrijving/geschiedenis/
zwaartepunt van de tentoonstelling
met wildpark, gemaarkeerde fitnesspaden,
kinderboererij, speeltuin
Recreatiepark Pröbsting met herenhuis stuwmeer, watersport, meer met zandstrand, ligweide,
Borken, +49-(0 )28 61 -939 -252
restaurant, minigolf, speeltuinen, campingplaats
Natuurreservaat „Homborn“
forelboerderij/restaurant/stoeterij, grilhut, visvijver,
Borken, +49-(0 )28 61 -24 48
vogelschieten, boerengolf, koets-/huifkartochten
Natuurreservaat Weltse Beek
parel van het Münsterland, beekvlakte, cultuurlandschap
Dülmen, +49-(0 )25 94 -1 23 45
en natuurbelevenis, galloways (runderras)
Dülmener-paarden in het Merfeldse
350 hectare terrein voor in het wild levende paarden,
Drasland
ca. 350 Dülmener-paarden
Dülmen, +49-(0 )25 94 -96 30 en 1 23 45		
Wildpark van hertog von Croy
naar Engels voorbeeld aangelegd park
Dülmen, +49-(0 )25 94 -1 23 45
met vrijlopend rood wild en damherten
Recreatiepark „Ketteler Hof“
zomerrodelbaan, speeltuinen,
Haltern-Lavesum, +49-(0)23 64 -34 09
paden waar u natuur kunt beleven e.a.
Natuurwildpark Granat Haltern-Lavesum kleindieren- en wildpark (damherten, kangoeroes e.a.)
Prickings-Hof, Haltern-Sythen
landbouw, landelijk museum met menagerie
+49-(0 )23 64 -9 49 00 30 en -61 95	Recreatiepark
Biotoopwildpark „Anholter Schweiz“
nabootsing van het Vierwaldstättse Meer met
Isselburg-Vehlingen
„Zwitzer Huis" en rotsenlandschap,
+49-(0 )28 74 -4 53 55 en -20 38
56 hectare grote biotoopwildpark met berenbos
Femeik, Raesfeld-Erle
1500-jarige eik in het midden van Raesfeld
Wildpark en sprookjesbos
35 hectare, b.v. dierenverblijf met kinderboerderij,
Frankenhof
grote avontuurspeeltuin voor uitleven en spelen,
Station Reken
schuur waarin je kan spelen
+49-(0 )28 64-17 15 en -25 35		
Dierentuin Velen
naar historisch voorbeeld geconstrueerde dierentuin
met oud fazantenpark uit het jaar 1755
Vrijetijds- en recreatiecentrum
biotoop, avontuurspeeltuin,
Heiden
minigolfterrein en vogelpark
„Düwelsteene“ Heiden
steenkamer uit de jonge steentijd, ca. 4000 jaar oud
		

Bezichtiging
Openingstijden
het hele jaar geopend
vrij toegankelijk
het hele jaar geopend, vrij toegankelijk
kiosk/groot terras/verhuur van boten maart-okt.
het hele jaar dagelijks geopend, vrij toegankelijk,
rondleidingen na aanmelding, 10 caravanstallingen
het hele jaar geopend, vrij toegankelijk
rondleidingen na aanmelding
maart tot 1 nov., alleen za, zo en op feestdagen bij
goed weer van 10 tot 18 uur, entree: volw. 2,50 1
en kinderen 1,25 1, rondleidingen na afspraak
het hele jaar geopend, vrij toegankelijk
maart tot oktober, dagelijks van 9 tot 18 uur,
dagkaartje 10 1/persoon
het hele jaar dagelijks geopend van 10 tot 18 uur
het hele jaar dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
tijdens de zomertijd tot 19 uur
dagelijks 9 tot 18 uur
2 nov. tot 15 maart alleen za. en zo.
en na afspraak			
altijd toegankelijk, rondleidingen mogelijk
1 maart tot 1 nov. dagelijks van 9 tot 18 uur
2 nov. tot 28. feb. dagelijks van 10 tot 17 uur
entree: volw. 6 1, kinderen 5 €, korting
voor groepen vanaf 20 personen
het hele jaar vrij toegankelijk,
rondleidingen op aanvraag mogelijk
het hele jaar geopend
het hele jaar bezichtigingen mogelijk, 			
rondleidingen op aanvraag

Natuurparadijzen/Recreatieparken

Foto: Münsterland e.V.

www.BOCHOLT.de
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Waterwerelden die betoveren:
. 70 meter EVENT-GLIJBAAN
. Wisselglijbaan AQUA CHOICE
. Diep zwembad met cabriodak
. De ‘Acapulco-Gischt’
. Buiten-, actie- & attractiebad
. Kinderbad & stroomversnelling
. Whirlpools
. Aquasport-cursus
Saunalandschap de luxe:
. Kleedruimtes in mediterrane stijl
. Westfaals saunahuis
. MAA®-/aardesauna
. Stoombad/Rhassoul
. 6 extra heerlijke saunatypes
. Whirlpool en zwembad
. Massages
. Saunatuin

Waterpret en
saunagenot met
altijd weer
nieuwe attracties
voor elke
generatie
Het Bocholtse zwemparadijs BAHIA
Hemdener Weg 169
D 46399 Bocholt
Tel. 0049 (0)2871/272660
www.bahia.de

