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Het Sauerland is een middelgebergte 

met veel bossen, meren, weides en 

velden. Onze mol Sauerli gaat op een ver-

kenningstocht door het Sauerland, de ene 

keer lopend, dan met de fiets of soms met 

een heteluchtballon. Ga samen met Sau-

erli op ontdekkingsreis door het land van 

de duizend bergen...

Op zekere dag stapte Sauerli in een hetelucht-

ballon en steeg omhoog. Hoe zou het Sauer- 

land er van boven uitzien? Het ging steeds maar  

hoger en hoger en hij keek naar beneden op een  

landschap met allemaal bergen en heuvels. Het  

was fantastisch! Een riviertje slingerde door 

het dal en mondde uit in een groot blauw meer. 

Achter Sauerli lag een enorm bos en voor hem 

een grote weide. Daar wou hij landen.

Het ging allemaal goed. Sauerli kwam zacht-

jes in het hoge malse gras terecht. Wat rook 

het hier lekker! Hij stak zijn lange neus in de 

lucht en snuffelde en rook de bloemenwei-

de en de geur van het bos. Het was vast en 

zeker zomer! Sauerli pakte zijn zwemspul-

len, trok zijn wandelschoenen aan, zette zijn 

zonnebril op en trok er op uit. 

Als eerste leidde zijn mollenneus hem naar 

een meer. Glunderend sprong hij in het water 

en spetterde vrolijk in het rond. Van boven 

zag deze omgeving er al zo mooi uit en hier 

beneden kon hij zoveel gaan doen! Nadat hij 

uit het water was gestapt, ging het meteen 

weer verder. Onderweg kwam hij koeien te-

gen, die rustig in de zon aan het grazen wa-

ren. Hij klom van de éne op de andere boom, 

zag paarden en ezels. Op een keer maakte hij 

een spannend uitstapje in de onderwereld en 

ontdekte daar allerlei interessante fossielen 

en nog andere steensoorten.

Kort maar krachtig: Sauerli is de gelukkigste 

mol van de hele wereld. En steeds als jullie 

een molshoop zien, dan kun je er van uitgaan 

dat Sauerli hier net is geweest om de prachti-

ge wereld van het Sauerland te verkennen. 

 Op elke berg valt wat te ontdekken!
Lieve kinderen, lieve ouders,
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 In het land van water, bergen,  
indianen en de onderwereld
Hartelijk welkom in het Sauerland!



www.sauerland.com

5

Een terechte en veel gestelde vraag aan de 
mensen die hier wonen is: waar komt de 

naam Sauerland vandaan? Smaakt het eten 
hier meestal zuur? Zijn de mensen hier snel 
geirriteerd en kijken ze dan zuur? Nee, dat 
is allemaal niet waar. Maar er zijn verschil-
lende verklaringen waar de naam vandaan 
komt. Volgens een hele oude verklaring zou 
het door de jaren heen zijn afgeleid van het 
woord ‘Suirland’, dit betekent waterland.  

En als jullie eens met een vliegtuig deze 
streek verkennen, dan zul je zien hoeveel 

water er hier inderdaad is: grote uitgestrek-
te meren en een van de grootste meren is de 

Bigge-/Listersee. Zomers kun je hier heer-
lijk zwemmen en aan het strand zonneba-
den. Maar ook grote rivieren kronkelen zich 
door deze streek en hebben intussen diepe 
dalen gegraven, zoals bijvoorbeeld de rivier 
de Roer of Lenne.

De meren en rivieren worden omgeven 
door dicht beboste bergen. Het Sauer-

land is een paradijs voor wandelaars. In de 
herfst van 2014 heeft de Duitse Wandelbond 
deze regio als eerste van heel Duitsland be-
kroond met het zogenoemde certificaat 
“Qualtitätsregion Wanderbares Deutsch-
land”. Dat betekent dat je nergens zo mooi 
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kunt wandelen als in het Sauerland! Bijvoor-
beeld op de bekende 154 km lange ‘Rothaar-
steig’-route of de Sauerland-Waldroute of 
de Sauerland-Höhenflug.

Maar ook fietsers en mountainbikers voe-
len zich hier thuis. De een vindt het ge-

weldig om de bergen op twee wielen te be-
klimmen en daarna met een halsbrekende  
vaart naar beneden te suizen. Anderen vin-
den het gezelliger om zonder veel stijgin-
gen te fietsen. Ze kiezen dan bijvoorbeeld 
de ‘RuhrtalRadweg’ van Winterberg naar 
Duisburg. Heel gezinsvriendelijk is de ‘Sau-
erlandRadring’ en deze route verloopt door 
het hart van de regio – ook hier zonder veel 
stijgingen met onderweg veel bezienswaar-
digheden voor jong en oud.

Tussendoor knalt het soms ook enorm in 
het Sauerland. Olievaten exploderen, 

tientallen indianen galopperen met hun 
paarden over het land bij schietpartijen met 
de verraderlijke ‘bleekgezichten’. Hartelijk 

welkom bij de Karl-May-Festspielen 
in het openluchttheater in Elspe!

Voor nog meer avon-
turen ga je naar de 

attractieparken ‘Fort 
Fun’ in Bestwig en het 

‘Panorama Park Wildpark  
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Sauerland’ in Kirchhundem. Of naar de 
spectaculaire waterpretparken, die het wa-
terrijke Sauerland te bieden heeft. Ga bij-
voorbeeld naar ‘Aqua Magis’ in Plettenberg 
en ontdek de sensationele looping-glijbaan, 
of naar ‘Aqua Mundo’ in Medebach,  naar het 
‘NASS’ in Arnsberg of het Sauerland-Bad in 
Bad Fredeburg.

Bovendien mag het Sauerland best trots 
zijn, dat ze hun gasten ook onderaard-

se avonturen kunnen bieden: over de hele 
wereld is de ‘Atta-Höhle’ met haar adembe-
nemende druipsteenformaties bekend. In 
Iserlohn kun je een kijkje nemen in de De-
chenhöhle en het daarbij behorende Duitse 
Höhlenmuseum bezichtigen en in het Bilst-
eindal kun je eveneens een druipsteengrot 
bewonderen.  
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 Zo leuk is vakantie...
...in het Sauerland: slapen in het wildpark, net als  

een mijnwerker de berg in, je uitleven in Willingen  

en net doen alsof je een zoutbaron             bent.
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je hoe de machines er in 
hun begintijd meer dan 
160 jaren geleden uit-
zagen. Tevens speelt de 
landbouw, volkskunde en 
folkore op dit uitgestrek-
te museumsterrein een 
belangrijke rol. 

De hoofdfiguur in het 
Besteckmuseum Flec-

kenberg heeft aan het eind 
van een schokkende, snui-
vende en stampende pro-

ductieweg de vorm van een lepel. Hier zijn 
de decennia  oude machines nog in gebruik 
en je kunt toekijken hoe uit een vormloos 
stuk plaatwerk een perfecte lepel ontstaat 
– die je als aandenken mag meenemen. 

Een groot deel van de geschiedenis van 
het Sauerland vond echter onder de 

grond plaats. De plaatselijke bevolking 
delfde ijzererts en leisteen. Hoe dat alle-
maal in zijn werk ging, zie je onder andere 
in het Besucherbergwerk Ramsbeck. Voor-
dat je tijdens jullie bezoek met de bergbaan 
de mijn binnen gaat, word je uitgerust met 
helm en  lamp net als de mijnwerkers van 
toen. Overal in de regio zie je huizen en 
boerderijen met leisteen en het lijkt daar-
door wel, alsof ze een stevige jas aan heb-

En...hoe lang blijf je in het Sauerland? 
Je kunt hier een heerlijke dag door-

brengen. Maar ook als je de hele vakan-
tie hier blijft, zul je dat nooit meer verge-
ten. Want alles wat aan een vakantie zo 
leuk is, vind je hier in het Sauerland. Bij-
voorbeeld overnachten in het bos – tussen 
herten en wilde zwijnen. In het Wildpark 
Vosswinkel vlakbij Arnsberg klimmen jul-
lie ’s avonds in de ‘Schlafkanzel’, een oer-
gezellig boomhuis tussen de takken, je 
neemt je slaapzak mee en door een groot 
raam ontdek je wat er ’s nachts in het bos 
allemaal gebeurt.

Een indrukwekkende nieuwe dag beleef 
je bij de Sauerlandse musea. De grote 

stoommachines, de oude treinen en histo-
rische tractoren in het museum in Eslohe 
lijken op monsters uit de oertijd. Hier zie 
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Je hersenen kraken bij een bezoek aan 
Lüdenscheid en Lennestadt-Meggen. In 

het Science-Center ‘Phänomenta Lüden-
scheid’ kun je de raadsels van de natuur-
wetenschappen oplossen door indruk-
wekkende experimenten, die je zelf mag 
doen. Dit is eveneens mogelijk in het ‘Ga-
lileo-Park’ in Lennestadt-Meggen. De ex-
positie bevindt zich in opvallende pira-
mides en bovendien worden hier de grote 
vragen van de mensheid gesteld: hoe fun-
geert een geheimagent, wie doodde JFK, 
hoe zien fabelfiguren eruit?

ben. Deze leisteen werd in de mijn Christi-
ne in Willingen gedolven. Samen met een 
plaatselijke en deskundige gids verken je 
de donkere mijngangen onder de grond.

Als je weer boven de grond bent aange-
komen, kun je in Willingen meteen de 

avontuurlijke Ettelsberg beklimmen of je 
uitleven in de klimhal, met je mountain-
bike erop uit of naar het ‘Lagunen-Er-
lebnisbad’ gaan. Tussen Willingen en 
Winterberg kun je over het water 
glijden. Een speciale lift trekt je 
met wakeboard of waterski’s 
over het meer.
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Ridders uit lang vervlogen tijden, mys-
terieuze ambachtslieden en voorma-

lige burchtheren krijgen sinds kort in Al-
tena een nieuw leven. In een 90m lange 
multimediale tunnel vertellen ze allemaal 
hun eigen verhaal. De spannende tun-
nel begint midden in de voetgangerszo-
ne en leidt  naar de ‘Erlebnisaufzug’, een 
lift, waarmee je in een mum van tijd bo-
ven op de wereldberoemde burcht Altena 
aankomt.

Een blik terug in de geschiedenis bie-
den ook de ‘Salzwelten’ in Bad Sas-

sendorf. Hier zie je hoe belangrijk zout tot 
op heden voor dit plaatsje is. Vroeger was 
het een belangrijke handelsplaats voor de 
machtige zoutbaronnen. Op een groot tou-
chscreen kun je doen alsof je een zoutba-
ron bent en je eigen goederenstroom lei-
den. En dan zul je zien: wie zout bezit, 
bezit ook de macht.

En voordat je het weet, is de vakantie 
al weer voorbij! Jammer, hè? Dan zien 

we ons toch gewoon volgend jaar weer. Of 
nog veel eerder op een mooie dag. 
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 AquaMagis Plettenberg
WATER-ACTION-WELLNESS weer of geen weer!

schappen, 8 sauna’s en momenteel 

9 glijbanen zorgen voor avontuur, 

ontspanning en pret voor de hele  

familie. 

In het Märkische Sauerland ligt het 

prachtige AquaMagis-Resort.  

Ontdek WATER-ACTION-WELLNESS: 

6 beleveniswerelden, 7 waterland-
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www.AquaMagis.de

Maak een ontdekkingsreis door de 
WATERwereld met het nieuwe pira-

tenschip, het golfslagbad en het zoutwa-
terbad. De GLIJBAANwereld biedt 9 at-
tracties: de turbo-glijbaan ‘Green-Kick’ 
met ingebouwde vrije val op 10m hoogte, 
de rafting-glijbaan ‘Captain’s Canyon’ met 
120m aan bochten-plezier behoren tot 
Duitslands eerste AquaLooping. Een ander 
hoogtepunt staat in de planning: de jump-
glijbaan met een schans van 3m hoogte!

Ontdek ook de RELAXwereld (wellness/
met badkleding) en de idyllische SAUNA-
wereld (zonder badkleding).

Vier een kinderverjaardag in AquaMagis! 
Met het Rondom-zorgloos-pakket genie-
ten van een ontspannen dag met vele in-
clusive-aanbiedingen. Of overnachten in 
de nieuwe moderne vakantiehuizen di-
rect bij AquaMagis. 

Meer informatie over AquaMagis:

 AquaMagis Plettenberg GmbH,   
Böddinghauser Feld 1, D-58840 Plettenberg,  
tel. 0049(0)2391-6055-0; openingstijden: ma-vr  
van 10-22 uur, (NRW-vakanties vanaf 9 uur),  
za van 9-22 uur, zo en feestdagen 9-21 uur; prijzen  
en verdere informatie: www.AquaMagis.de, 
www.facebook.com/AquaMagis
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  Piratendagen en grottenontdekkers
Stap van de boot en ga 
met het boemeltreintje 
naar Attendorn en de we-
reldberoemde Atta-Höhle: 
een autoloze rondreis aan 
de Biggesee.

De Biggesee is het grootste van de Sau-
erlandse meren en is het revier van de 

‘Witte Vloot’, zoals de personenscheepvaart 
met de galerij-boot ‘MS Westfalen’ en de sa-
lonboot ‘MS Bigge’ ook wel wordt genoemd. 
Van Pasen tot oktober varen ze over het 
stuwmeer in het zuidwesten van het Sauer-
land. Zij onderhouden niet alleen de dage-
lijkse lijnverbinding tussen Sondern en de 
Biggedam, maar tevens staan er vele boord-
feesten op hun programma, piratendagen, 
culinaire cruises of scheepsparty’s.

Bij de Biggedam in Attendorn staat vervol-
gens het panorama-treintje ‘Biggolino’ op de 
passagiers te wachten. Het rijdt direct vanaf 
de aanlegsteiger door de oude hanzestad At-
tendorn. In het oude stadsgedeelte verrijst 
de ‘Sauerlandse Dom’ met zijn bijna acht-
honderd jaar oude toren. Daar tegenover 
ligt het Südsauerland-Museum, waar je een 

Vrijetijdstips voor gezinnen
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Meer informatie over de Biggesee:

 Lux- Werft en Schiffahrt GmbH,  
Personenschifffahrt Biggesee,  
Am Hafen 1, D-57462 Olpe-Sondern,  
tel. 0049(0)2761-9659-0; seizoen van Pasen 
tot eind oktober, afvaarten 10.15-16.15 uur, 
de boot vertrekt elk half uur vanaf Sondern; 
www.biggesee.de 

 Atta-Höhle,  
Atta-Höhle Attendorn, Finnentroper Str. 39, 
D-57439 Attendorn, tel. 0049(0)2722-9375-0;  
openingstijden: mei-sept, dagelijks 10-16.30 
uur, winter: zie internet; www.atta-hohle.de, 
www.sauerlandausflug.de

expositie over de geschiedenis van de naas-
te omgeving kunt bekijken. Deze gaat terug 
tot in de steentijd.

De volgende halte van ‘Biggolino’ is de Atta-
Höhle, het is de meest spectaculaire druip-
steengrot van Duitsland. In de grot zie je 
metershoge indrukwekkend verlichte stalag-
mieten en dan weer imposante stalactieten, 
die naar beneden ‘druipen’. Filigrane sinter-
vlaggen (gordijnen) lijken als het ware in de 
ondergrondse gangen te waaien. De rondlei-
ding door de grot duurt 40 minuten – niet 
langer als één keer met je ogen knipperen, 
als je het vergelijkt met de bijna eeuwige ge-
schiedenis: een stalagmiet groeit in tien jaar 
tijd ongeveer één millimeter omhoog.

Tenslotte rijdt ‘Biggolino’ weer terug naar de 
Biggedam. Als je op de boot moet wachten, 
kun je nog gezellig op het terras van het res-
taurant ‘Leuchtturm’ smullen van koffie met 
gebak en daarbij genieten van de blik over 
het meer met haar oevers. 
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Als je een lynx in het Arnsberger 

woud wilt zien, moet je wel veel 

geduld hebben. Want dit katach-

tige roofdier is daar niet alleen 

heel zeldzaam, maar tevens uiter-

mate schuw. 

Daarom is het beter rechtstreeks naar 
het bij Warstein gelegene Bilsteindal 

te gaan, waar in het wildpark eveneens 
lynxen te vinden zijn. En hier kun je ze 
veel makkelijker ontdekken. Ook in de om-
geving is van alles te zien: wilde zwijnen, 
sikaherten, wasberen, vossen en er is te-
vens een bosspeelplaats.

Naast het wildpark vind je de ingang van 
de onderwereld: de Bilsteinhöhle hangt vol 

 Rondom de poort van de onderwereld
Het Bilsteindal lokt met een wildpark, een avonturen-
speelplaats en een imponerende druipsteengrot.
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www.bilsteintal.de

Meer informatie over het Bilsteindal:

 Bilsteintal & Bilsteinhöhle, Im Bodmen 54,  
D-59581 Warstein, tel. 0049(0)2902-2731; 
openingstijden: dagelijks geopend (apr-okt 9-16.30  
uur, nov-maart 10-15.30 uur); entree: volwasse-
nen 4,50 €, kinderen 2,50 €; www.bilsteintal.de

met indrukwekkende druipsteensculpturen 
en uit de grond ontstaan eveneens impo-
sante stalagmieten. De grot werd in 1887 
toevallig bij werkzaamheden ontdekt en is 
tegenwoordig over een lengte van 400 m 
te bezichtigen. In totaal is ze bijna twee ki-
lometer lang, maar het achterste gedeelte 
is alleen toegankelijk voor speleologen of-
tewel grotonderzoekers. Zij hebben reeds 
ontdekt, dat de huidige bezoekers niet de 
eerste ‘bewoners’ van de grot zijn. Reeds 
in het stenen tijdperk zochten de mensen 
in de vertakte gangen toevlucht bij slecht 
weer of tegen wilde dieren.

In ieder geval hebben ze niet zo lekker 
gegeten, als je dat nu vlakbij de Bilstein-
höhle kunt doen: bij de Warsteiner Wald-
wirtschaft. 
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 Met de lift naar de Middeleeuwen
Sinds kort is er een avon-

turenlift, die de stadskern 

van Altena met de wereld-

beroemde burcht verbindt.

De tijdreis begint midden in de 
voetgangerszone van Altena: 
eerst gaat het 90 meter de berg 
in en vervolgens brengt de lift de 
bezoekers binnen 30 seconden 
naar de burcht.
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www.erlebnisaufzug.de www.burg-altena.de

Beneden in de mijngangen worden jullie 
door mooi geanimeerde gedaantes zo-

als de burchtheer Dietrich en de dwerg Al-
berich begroet. Samen met deze figuren be-
leven de bezoekers sages en verhalen over 
de regio van dichtbij. Boven aangekomen 
op het binnenhof kun je genieten van de 
indrukwekkende architectuur van het kas-
teel. Sinds meer dan 800 jaar troont de 
burcht hoog boven de stad. Zij behoort tot 
de mooiste in haar soort van heel Duitsland. 
Het museum in het kasteel vertelt over rid-
ders en edelen, boeren en ambachtslieden. 

Je kunt natuurlijk op eigen houtje op ver-
kenning uitgaan of een rondleiding boeken. 
Erg geliefd bij kinderen zijn het ridderexa-
men, de schatzoektocht en de rondleiding 
met heks en vleermuis. Ook als je niet met 
een rondleiding meegaat, mag je je in de 
speelhoek met een pantserhemd verkleden. 

Meer informatie over de burcht Altena:

 Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80,  
 Deutsches Drahtmusem, Fritz-Thomée-Str. 12 

D-58762 Altena, tel. 0049(0)2352-9667034,  
openingstijden: di-vr van 9.30-17 uur, za/zo en op 
feestdagen van 11-18 uur; www.burg-altena.de 

 Erlebnisaufzug Burg Altena,  
Lennestr. 45 (voetgangerszone), D-58762 Altena,  

tel. 0049(0)2352-5489897; www.erlebnisaufzug.de

En wie zin heeft, kan bovendien proefliggen 
in de eerste jeugdherberg van de wereld.  
Bij de entree voor het museum is een be-
zoek aan het Duitse Drahtmuseum inbegre-
pen. Dit bevindt zich op slechts 300 meter 
beneden het kasteel. 
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  Droombanen en wilde golven
In het ‘Center Parcs  

Park Hochsauerland’  

beleven kinderen elke  

dag nieuwe avonturen!

Aangezien zij altijd met een geheime mis-
sie op pad zijn, weet natuurlijk niemand 

iets precies ... ‘Wannabe’ heet het program-
ma voor kinderen, waarbij ze steeds weer 
in een nieuwe rol kunnen kruipen.  Ten-
minste als ze niet net in ‘Aqua Mundo’, het 
grote zwembad van het park, op de “Wil-
de Golven” rijden, van een van de vier wa-
terglijbanen suizen of een proefles duiken 
nemen. Of ergens anders aan het klimmen 

Een prominente groep gasten dolt 

door het ‘Center Parcs’ in Medebach: 

top fotomodellen, voetbalprofs,  

kunstenaars, indianen en zelfs  

geheimagenten – althans zegt men. 
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www.centerparcs.de/hochsauerland 

Meer informatie over Park Hochsauerland:

 Center Parcs  Park Hochsauerland,  
Sonnenallee 1, D-59964 Medebach,  
telefoon 0049(0)2982-9500;  
www.TagesausflugCenterParcs.de/SL

zijn, minigolfen, boogschieten of bowlen. 
En dat gedurende 365 dagen per jaar, want 
wij zijn altijd geopend. Dagjesmensen zijn 
bij ons van harte welkom!

In het vakantiepark kunnen gezinnen over-
nachten in hotelkamers en hotelsuiten of in 
vakantiewoningen. Enkele zijn voor 2 perso-
nen geschikt, andere bieden vakantieruimte 
aan wel 12 gasten. Je kunt heerlijk voor je-
zelf koken en de dagelijkse boodschappen 
doe je in de supermarkt van het park en bij 
de bakker.

Of je gaat naar een van de in totaal zes res-
taurants, bij de een wordt gegrild, bij de an-
der krijg je pizza en pasta en weer bij een 
ander staat een uitgebreid buffet op je te 
wachten. In “Market Dome”, het middelpunt 
van het park, is bijna elke avond live enter-
tainment. 
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  Het spannende grotavontuur
Hoe kinderen de Iserlohner Dechenhöhle  
verkennen.
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www.dechenhoehle.de

Meer informatie over de Dechenhöhle:

 Dechenhöhle en Deutsches Höhlen- 
museum,  Dechenhöhle 5, D-58644 Iserlohn,  
telefoon 0049(0)2374-71421; openingstijden: 
maart-nov  dagelijks, dec-febr zaterdags /zon-
dags alsmede tijdens feestdagen en vakanties; 
entree: volwassenen € 7,00, kinderen € 4,50 
(normale rondleiding); prijzen voor avonturen-
rondleidingen enz. zie: www.dechenhoehle.de

Ver omlaag hangen de stalactieten vanaf 
het plafond van de grot, andere, de sta-

lagmieten lijken wel zo uit de bodem omhoog 
te groeien. Elk geluid echoodt door de stenen 
gewelven, de enorme oudheid van de stenen 
maakt het hier zo geheimzinnig. Kijk daar, 
een schat! Snel het deksel openen – fonke-
lende mineralen net als bij een drakenschat.

Zo gaat het er bij een avonturenrondleiding 
in de Dechenhöhle in Iserlohn aan toe! On-
der leiding van een gids heeft de groep de 
grot voor zich alleen en kan een blik wagen 
in eenzame gangen en mag botten van de 
grottenberen zoeken, die hier voor duizen-
den jaren hebben geleefd. Hoe ze er precies 
uitzagen, ontdekken de kinderen vervol-

gens in het nabijgelegen Duitse Höhlenmu-
seum. Grot en museum kunnen eveneens 
dagelijks tijdens een normale rondleiding 
zonder helm en zaklamp worden bezichtigd.

De avontuurlijke rondleiding is alleen moge-
lijk voor kinderverjaardagen en voor families 
tijdens de schoolvakanties. Kijk voor verde-
re info’s op het internet (zie onderstaand). 

Helm op, zaklantaarn aan. De licht-

kegels flitsen door het donker en 
dwalen langs glinsterende formaties.
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Dagtrip met internationaal  

programma.

Van 20 juni – 6 september 2015

 Karl-May-Festspiele 2015 -  
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www.elspe.de

Lang heerste er vrede tussen de blanken en 
de Utah-krijgers. Maar op een dag dringt 

een bende blanke tramps het gebied aan de 
Colorado rivier binnen. Ze zijn op zoek naar 
de legendarische schat van de Zilverzee. Hun 
weg wordt gekenmerkt door de moorden aan 
indianen en blanken. De Grote Wolf, het op-
perhoofd van de Utah’s, leidt zijn stam in een 
verbitterd gevecht tegen de blanken. Zelfs 
Winnetou en Old Shatterhand konden ternau-
wernood aan zijn poging tot wraak ontkomen.

De buitengewone voorstelling toont waag-
halzige stunts, een enorme waterval stort 
naar beneden, het publiek voelt het vuur van 
de explosies op hun huid. Meer dan 60 ac-
teurs en 40 paarden zorgen ervoor, dat je dit 
live spektakel in het 100 meter brede open-
luchttheater niet snel vergeet.

Voordat de bezoekers door de verhalen van 
Karl May betoverd raken, kunnen ze eerst ge-
nieten van een internationaal raamprogram-
ma in de verschillende theaters en de wes-
ternstad. Tussendoor weer even op krachten 
komen bij de verschillende restaurants, die 
met het DEHOGA-keurmerk bekroond zijn.

De deuren van het Elspe-Festival gaan ’s mor-
gens al om 10.00 uur open en een hele dag 

Meer informatie over  
het Elspe Festival:

 Elspe Festival 
Zur Naturbühne 1, D-57368 Lennestadt,  
tel. 0049(0)2721-94440;  
Mail: info@elspe.de; voor verdere info’s,  
data en prijzen zie: www.elspe.de

vol spanning, avontuur en plezier staat op 
je te wachten, bij avondvoorstellingen open 
vanaf 17.15 uur. De Karl-May-Festspiele begin-
nen om 14.45 uur (bij data  
met extra avondvoorstel-
ling reeds om 14.20 uur). 
De avondvoorstellingen 
beginnen om 20.15 uur. 

 -  De schat van de Zilverzee
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  In het wildste westen van het Sauerland
Record-rodelaars, deltavliegers en liefhebbers van  
         blokhuizen beleven spannende dagen  
           in FORT FUN Abenteuerland.
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www.FORTFUN.de

Meer informatie over FORT FUN:
 FORT FUN Abenteuerland,  Aurorastraße,  

D-59909 Bestwig-Wasserfall, telefoon  
0049(0)2905-81123; geopend: april-okt,  
voor verdere informatie evenals openingstij-
den en rustdagen zie: www. FORTFUN.de

Buitengewone attracties in een indrukwek-
kend berglandschap, spectaculaire shows 

en een gezinsvriendelijke prijs-prestatiever-
houding zijn kenmerkend voor het attractie-
park FORT FUN Abenteuerland bij Bestwig. 
Met de zomerrodelbaan Trapper SLIDER 
flits je over een lengte van 1,3km de berg af 
of vlieg met een snelheid van 80km/h met 
de deltavlieger WILD EAGLE. Wie het liever 

wat rustiger aan wil doen, geniet in het reu-
zenrad Big Wheel van het prachtige uitzicht 
over het Sauerland. Bij de Westernshow 
met sheriff Fuzzy, die voor orde en netheid 
in het park zorgt,  gaat het er vrolijk aan toe.

Wil je nog langer van het avontuur genieten? 
Geen probleem! Vlakbij het park ligt het Da-
vy Crockett Camp. In de gezellige blokhutten 
met bad en keuken is plaats voor maximaal 
8 personen en ze zijn geschikt voor zowel 
families als groepen, schoolklassen en ver-
enigingen. En ’s avonds hoef je je echt niet 
te vervelen, want dan ga je gewoon naar het 
beachvolleybalveld of naar het trapveldje. 
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  Op bezoek bij de vermakelijke coatis

In de Sauerland- 
piramides in Lennestadt-

Meggen laten ze je de 
grootste en meest  

fascinerende raadsels  
van onze planeet zien.
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www.galileo-park.de

Meer informatie over het GALILEO-PARK:

 GALILEO-PARK, Sauerland-Pyramiden 4-7,  
D-57368 Lennestadt-Meggen,  
tel. 0049(0)2721-6007710; openingstijden:  
di-zo 10-17 uur, maandags rustdag; entree: vol- 
wassenen 7,00 €, entree met korting (bv. kinde- 
ren 4-18 jaar, gehandicapten) € 4,50, groepen  
vanaf 15 pers. 4,50 €; www.galileo-park.de

Zeitmaschine” (tijdmachine)  heet de be-
langrijkste expositieruimte en toont op 

een oppervlakte van 400 vierkante meter ver-
schillende exposities – van diepzee tot heel-
al, van verleden tot toekomst en neemt je mee 
op virtuele reizen onafhankelijk van tijd en 
ruimte. In de “Science-Pyramide” ben je ge-
tuige van spannende wetenschappelijke expe-
rimenten. Ook hier zijn regelmatig exposities, 
die veel informatie bieden over fascineren-
de dingen van de wetenschapswereld, alsook 
over de regionale natuur, cultuur en geschie-
denis. Het “Labyrinth des Unerklärlichen” (la-
byrinth van het onverklaarbare) houdt zich 
bezig met de grote geheimen van de wereld: 
wie heeft John F. Kennedy vermoord? Hoe zien 
fabeldieren eruit? En bestaan zombies echt?

Als “Wächter der Pyramiden” (bewakers van 
de piramiden) werden in het Galileo-Park 
drie echte coatis in dienst genomen – neus-
beren: een vrouwtje, een mannetje en een 
jong. In het Galileo-Park leven de dieren in 
een speciaal voor hen gebouwd verblijf met 
holen en hoge bomen, zodat ze genoeg bewe-
ging krijgen en zich ook kunnen verstoppen.

In het “Restaurant-Pyramide” is alles heel 
duidelijk en is het afgelopen met raadsels: 
een goede kop koffie is een goede kop koffie 
en na de wetensdorst te hebben gelest, is er 
niets lekkerder dan een heerlijk stuk taart. 

„

Hoog boven het dal van de Lenne 
liggen de Sauerland-piramides en 
zijn al van verre goed te zien. Ont-
dek de wetenschap- en raadselwe-
reld van het “GALILEO-PARK”.  
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Wie op de “Pano’s Express” stapt, 

het treintje dat door het Panora-

ma-Park Sauerland Wildpark rijdt, 

doet er goed aan eerst voldoende 

diervoer te halen.

Want boven op de weides van het si-
ka-, rood- en damwild wachten de 

viervoeters al op jullie en verheugen zich 
op een lekkernij uit de groene trein. Ver-
derop lopen moeflons door het park en zie 
je imposante bisons. Echt een fantastisch  
schouwspel is het voeren in de verblijven 
van de otters, wolven en lynxen.

Dit 800.000 vierkante meter grote park in 
Lennestadt-Kirchhundem is niet alleen een 
wildpark, maar tevens een bont familiepark. 
Hier kun je een piratenburcht veroveren, of 
daarginds een paradijs aan glijbanen ont-

  Door de sparren 
flitsen

Welkom in het Panorama-
Park, het wildpark in het 
Sauerland – een belevenis-
avontuur voor het hele gezin!



31

www.panopark.de

Meer informatie over het Panorama-Park:

 Panorama-Park Sauerland Wildpark,  
Rinsecker Straße 100, D-57399 Kirchhundem,  
tel. 0049(0)2723-716220, www.panopark.de;  
openingstijden: april-okt, voor openingstijden 
en rustdagen zie www.panopark.de; entree/
dagticket: volwassenen 11,00 €, kinderen  
vanaf 2 jaar 11,00 €, jarige kinderen gratis

dekken. Supersnel gaat het met de “Fichten-
flitzer” naar beneden in het dal. De zomer-
rodelbaan kronkelt over een lengte van 1,6 
km door het bos. Kinderen leven zich uit op 
de trampolines, beklimmen de “Klettervul-
kan” of laten hun kunsten zien op de een-
wielerbaan. In de zomer zorgen de “Power-
Paddlers” op het water voor verkoeling. Nog 
meer leuke attracties vind je “Im Reich der 
Libelle”, spelen en klimmen doe je in het 
“Wichteldorf” en op de “Biberburg”. 
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  Rakettenstorm  
in Lüdenscheid

Het Phänomenta Science-

Center wordt vergroot. En 

daarmee ook het aanbod voor 

jonge hobby-onderzoekers.

Nee, vanaf de Phänomenta in Lüden-
scheid worden binnenkort geen raket-

ten in het heelal gelanceerd. Ook al lijkt het 
daar wel op als je naar de nieuwe 75 me-
ter hoge toren van het Science-Center kijkt. 
In de toekomst hangt daar een zogeheten 
“slinger van Foucault”, die de bezoekers de 
draaiing van de aarde laat zien. De Phäno-
menta krijgt er 2000 vierkante meter ex-
positieruimte bij. Populaire experimenten 
blijven natuurlijk de “Klopfophon” of de 
“gaten sirene” op het gebied van de akoes-
tiek, de electrische vlooien en de hoorn-
bliksemafleider op het gebied van elec-
triciteit of de bal in de luchtstroom 
bij mechanica. Je kunt er nu niet 
alleen experimenteren, maar er 
zijn tevens doe-stations waar je 
je in onderwerpen kunt ver-
diepen. Hier kun je allerlei  
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www.phaenomenta.de

Meer informatie over Phänomenta:

 PHÄNOMENTA Lüdenscheid,  
Gustav-Adolf-Str. 9-11, D-58507 Lüdenscheid, 
tel. 0049(0)2351-21532; nieuwe openingstijden  
vanaf april 2015: ma-vr 9-17 uur, za/zo en op 
feestdagen 11-18 uur; www.phaenomenta.de

wetenswaardigheden over grote per-
soonlijkheden uit wetenschap en tech-
niek verkrijgen of verdere gegevens 

over bepaalde onderzoeken op-
vragen. Eveneens ontstaan er 
nieuwe experimenten zoals 
bijv. het “plasma-gloeiworm-
pje” of de “kleurendouche”; 
in de nieuwe expositieruimte  
wordt er bijzonder veel aan-
dacht geschonken aan licht-
verschijnselen. Hier mag je 

net als in de andere ruimtes al-
les vasthouden en nauwkeurig onderzoeken.

In totaal zijn er dan 170 exponaten en ex-
perimenteerplekken voor kleine en grote 
techneuten, knutselaars en fysici. Tenslot-
te is dat uiteindelijk het doel van dit Sci-
ence-Center: enthousiasme voor natuur-
wetenschappen en techniek prikkelen en 
motiveren. 
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Onderzoekers hebben intussen achter-
haald, dat al 700 jaar geleden in Rams-

beck metaal werd gedolven. Slechts met ha-
mer en beitel hebben de mensen destijds de 
schachten gegraven om lood en zink te win-
nen, wat ze dan goed konden verkopen. En 

  Eén keer in  
je leven een echte  
mijnwerker zijn!

Ga op ontdekkingsreis in  
het Sauerlandse Besucher-
bergwerk Ramsbeck.

...en ervaar hoe ooit diep uit de berg 
lood en zink werden gedolven. Net als 
vroeger gaat het met een hotsend en 
schokkend treintje de mijn in. 
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Meer informatie over het Besucherbergwerk:

 Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck, 
Glück-Auf-Straße 3, D-59909 Bestwig-Ramsbeck, 
tel. 0049(0)2905-250; geopend: di-zo 9-17 uur, 
Paasmaandag en 2e Pinksterdag, laatste trein om  
16 uur; ma rustdag; entree: volwassenen (vanaf 16  
jaar): 8,50 €, kinderen 5,50 € - tot en met 3 jaar  
gratis; www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

tot veertig jaar geleden was dat een goede 
bezigheid. In 1974 bleek echter, dat zelfs 
met vele productieve machines het delven 
van deze ertsen meer geld kostte, als dat 
men aan de verkoop van het metaal kon 
verdienen. Daarom werd de mijn Rams-
beck, zoals de mijnwerkers hem noemden, 
gesloten en werd er een museum van ge-
maakt. Als bezoeker wordt je nog steeds 
net als een echte mijnwerker met helm en 
stofjas uitgerust.

De dappere bezoeker-mijnwerkers nemen 
plaats in de waggons en hobbelen met het 
treintje in de berggeschiedenis. Aangeko-
men bij het eindstation midden in de berg, 
vertelt de museumsgids over de geschie-
denis van het delven van ertsen in Rams-
beck. Het begon met moeizaam handar-
beid vol ontberingen en eindigde in de 
tijd van indrukwekkende ondergrondse 
machines. 
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Door de zouthandel zijn in Bad Sassendorf 
veel verschillende banen ontstaan. Vroe-

ger waren er  zoutknechten, die in de ziede-
rij het zout net zo lang kookten tot al het wa-

  Wie zout heeft, is machtig
ter verdampt was en ze het zout alleen nog 
maar hoefden af te scheppen. En er waren rij-
ke, machtige zouthandelaren, die hun goede-
ren in heel Europa verkochten. Men noemde 
zout “het witte goud”, omdat zout bijna net 
zo kostbaar was als goud. Het in begin 2015 
geopende museum “Salzwelten” op het erf 
van de hoeve Haulle midden in Bad Sassen-
dorf, toont het waarom daarvan op multime-
diale wijze: de mensen hadden altijd al zout 
nodig. Bijvoorbeeld in de keuken of in de ge-
neeskunde, het menselijk lichaam kan niet 
lang zonder zout. Aangezien het vroeger veel 

n Bad Sassendorf toont  
het museum “Salzwelten” 
de geschiedenis en de  
onontbeerlijkheid van  
het “witte goud”.
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www.westfälische-salzwelten.de

schaarser was al nu, betekende zout ook met-
een macht. Met het grote touchscreen mid-
den in het museum kunnen bezoekers zelf in 
de rol van de grote zouthandelaren kruipen. 
Ze houden toezicht op de productie, zorgen 
voor technische vernieuwingen en zoeken 
vervoersmiddelen voor de waardevolle goe-
deren. Elders in het museum wordt aandacht 
besteed aan de zoutknechten en de algeme-
ne en regionale geschiedenis van de zoutwin-
ning en -verwerking.

In Bad Sassendorf speelde zout altijd al een 
rol. Vroeger werd het hier gewonnen – in gra-
deerwerk en ziederij – en ermee gehandeld. 
Tegenwoordig is het voor het kuurplaatsje 
van groot belang, onder andere in de Sole-
Therme. Aan het einde van de “Salzwelten”-
expositie bevindt zich dan ook een grote ont-
spanningsruimte: met ligstoelen, klank- en 
beeldinstallaties, waardoor je het gevoel 
krijgt, alsof je in een badhuis bent. 

Meer informatie over de  
Westfälischen Salzwelten:

 Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten
An der Rosenau 2, D-59505 Bad Sassendorf, tel.  
0049(0)2921-94334-34; openingstijden: dagelijks  
behalve op 24 en 31 dec: 9-17 uur, entree: volw. 
6,00 €, met korting 4,00 €, kinderen onder 6 
jaar gratis; www.westfälische-salzwelten.de
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 Monumentenrallye met Willi Speurneus
Gezinnen ontdekken de historische stadskern  
van Schmallenberg en worden zelf speurneuzen.
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www.schmallenberg.info

Meer informatie  
over de monumenten rallye:

 Gästeinformation Schmallenberger  
Sauerland und Ferienregion Eslohe,  
Poststraße 7, D-57392 Schmallenberg, telefoon 
0049(0)2972-9740-0; openingstijden: ma-do  
9-17, vr 9-18, za 9.30-13 uur, 01-04 tot 31-10, zo  
10-13 uur; www.schmallenberger-sauerland.de

Ook al staan in het centrum de typische 
Sauerlandse vakwerkhuizen, toch is 

geen ervan ouder dan 200 jaar. Door een 
brand werd namelijk het oorspronkelijk oude 
Schmallenberg in 1822 verwoest. De meeste 
huizen, die tegenwoordig in de binnenstad 
staan, werden eerst daarna gebouwd. Af en 
toe zeer classistisch en ook de straten zijn in 
een rechthoekige vorm aangelegd. Dit en nog 
veel meer ontdekken families tijdens de mo-

Relatief gezien is  
Schmallenberg een jonge stad.

numentenrallye met Willi Speurneus. Als his-
torisch rondtrekkende “landmeetkundige” 
begeleidt hij kinderen en jongeren door de 
brochure met 24 rallye-opdrachten, die hen 
naar de verschillende plekken in de oude 
binnenstad leiden. En hun blik attent maakt 
op bv. verborgen jaargetallen in inschriften, 
bekende architecten, betekenisvolle riool-
deksels, oude munten en vervalste schilde-
rijen. Aan het eind van de rallye krijgen alle 
(jonge) deelnemers een oorkonde en button.

De brochure is in het Duits en Nederlands ver-
krijgbaar bij het Holz- und Touristikzentrum 
in de Poststraße 7. Hiernaast slingert zich het 
drie kilometer lange houtbelevenis-parcours 
door het bos. Aan de hand van 7 doe-stati-
ons leer je hoe goed bossen en mensen met 
elkaar kunnen samengaan, als ze hun weder-
zijdse behoeftes respecteren. Bij de doe-sta-
tions kun je bijvoorbeeld klimmen, bellen met 
de boomtelefoon, musiceren of een bootpas-
sage maken onder het bladerdak. 
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Het is een heerlijk warme zo-
meravond, aan de oevers 

zitten de mensen buiten op de 
terrassen van de restaurants, an-
dere flaneren gezellig langs het 
water met een ijsje in de hand. 

 Zomer aan het strand
Zon en water,  
wat wil je nog  
meer voor een per-
fecte vakantiedag. 

Daarom: trek erop 

uit naar de meren 

van het Sauerland!



41

www.sauerland.com/seen

Meer informatie over de  
meren van het Sauerland:

 Sauerland-Tourismus e. V.  
Bad Fredeburg, Johannes-Hummel-Weg 1  

D-57392 Schmallenberg, tel. 0049(0)2974-202190;  

info@sauerland.com, www.sauerland.com/seen

Zomerkleding, korte mouwen, lachende kin-
deren – de grote promenade in Langscheid 
aan de Sorpesee zorgt in het Sauerland voor 
een echt zuidelijk zomergevoel. Maar ook de 
vier andere grote meren van de regio – Big-
ge-/Lister-, Möhne-, Henne- en de Diemelsee 
– trekken veel zonaanbidders  aan: zij het 
voor een afkoeling aan de strandbaden,  om 
te zeilen, voor duikcursussen of om te kam-
peren.  Wandelaars zoeken de landschappe-
lijk attractieve wegen langs de oevers op, net 
als fietsers, die daarbij een frisse wind om de 
neus waait.

De enige motorboten die op het meer mo-
gen varen, zijn de schepen van de perso-
nenscheepvaart, die op alle vijf stuwmeren 
rondvaren. Aangezien het water hoofdzake-
lijk als drinkwater gebruikt wordt, moet het 
schoon blijven en hiervan profiteren natuur 

en zwemmers. Gewoon de tijd genietend 
verdromen op zo’n boot, terwijl je blik over 
de bergen en bossen rondom glijdt. 

Maar de meren bieden niet alleen een ge-
zapig leven, nee, integendeel: in de zomer 
wordt er aan de oevers goed gefeest: spec-
taculaire nachtfeesten aan het meer, boot- 
en strandparty’s of openluchtbioscopen. De 
actuele agenda is verkrijg-
baar bij het Sauerland-
Toerisme of bij de plaat-
selijke VVV’s. 
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  SIKU//WIKING Modellwelt
Automodelplezier voor de hele familie!
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www.modellwelt-luedenscheid.de

De “SIKU/WIKING-Modellwelt” in 
Lüdenscheid toont in een grote ex-
positieruimte heel veel kleine au-
to’s. Hier mag je ook lekker spelen!

Lüdenscheid is een autometropool, hon-
derdduizend nieuwwagens lopen hier elk 

jaar van de band: vrachtwagens, grote land-
bouwmachines en zelfs racewagens. Deze 
voertuigen zul je op de Duitse wegen echter 
niet zien. Maar wel in kinderkamers over de 
hele wereld, want daarheen gaat meestal de 
reis van de SIKU auto’s. Sinds 1950 bouwen 

Meer informatie over  
SIKU//WIKING Modellwelt:

 SIKU//WIKING Modellwelt,  
Schlittenbacher Str. 56a, D-58511 Lüdenscheid,  
telefoon 0049(0)2351-876212; openingstijden:  
wo-vr 14-18 uur, za-zo 11-18 uur, ma-di geslo-
ten, voor speciale openingstijden zie internet  
of op aanvraag; entree: volwassenen 5,00 €,  
kinderen (tot 14 jaar) 3,00 €, met korting  
4,00 €. Rondleiding alleen op aanvraag;  
www.modellwelt-luedenscheid.de

ze in Lüdenscheid allerlei verschillende mi-
niatuurauto’s en ze zijn niet alleen met veel 
details geconstrueerd, maar bovendien heel 
erg robuust. Menig autootje werd door ver-
schillende generaties al in de speelparkeer-
garage geparkeerd. 

In de SIKU/WIKING Modellwelt in Lüden-
scheid kun je meer dan 3500 expositie-
stukken van SIKU en het traditiebedrijf WI-
KING Modellbau bezichtigen en ze geven je 

een beeld van de 90-jarige ondernemingsge-
schiedenis. Daarbij is het niet alleen een 500 
vierkante meter groot en gevarieerd ingericht 
speelgoedmuseum, maar je mag hier ook lek-
ker spelen: auto’s met afstandsbediening be-
sturen over de straten van een speciaal aan-
gelegd landschap. De kleine en grote fans 
kunnen op 3 grote diorama’s met allerlei voer-
tuigen hun rijvaardigheid bewijzen. Aan het 
eind van de reis kun je tenslotte nog een stop 
maken bij de museumshop of bij de bistro. 
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Op de Hillebachsee bij 
Winterberg vind je een 
spiksplinternieuw  
“Cable” voor wakeboar-
ders en waterskiërs.

Winterberg heeft een nieuwe lift! Dat 
is eigenlijk niets bijzonders in het 

Sauerlandse skigebied. Maar deze lift is 
voor de zomer bedoeld: hiermee worden 
waterskiërs, wakeboarders maar vooral 

  Ski- en boardplezier in de zomer
ambitieuze beginners over de Hillebach-
see in het plaatsje Niedersfeld bij Win-
terberg getrokken. Eigenlijk is de “Wake 
& Water Winterberg” een 800m lange ka-
belbaan, waarmee specialisten op ski’s en 
boards over spectaculaire waterschanzen 
vliegen.

In hoog-en naseizoen worden er altijd, 
zonder reservering, beginnerscursussen 
aangeboden – deze vinden meestal op de 
grote baan plaats. Groepen kunnen ook de 
hele baan huren. Tevens is er een begin-
nerslift, waar je de eerste stappen op het 
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www.wakeandwaterwinterberg.de

Meer informatie over  
wakeboarden in het Sauerland:

 Wake & Water Winterberg,  
Hillebachsee, Grönebacher Straße 100,  
D-59955 Winterberg-Niedersfeld,  
telefon 0049(0)2985-1000;  
www.wakeandwaterwinterberg.de

water kunt oefenen. Waterskiën en wake-
boarden gewoon voor iedereen!

Een wakeboard lijkt op een snowboard, 
alleen dan voor op het water en je staat 
ook dwars op het board. Je wordt getrok-
ken door een motorboot of – zoals op de 
Hillebachsee – met een speciaal daarvoor 
geconstrueerde lift. Boarders noemen het 
echter geen lift, maar een cable. 

Aan de oever is het voor sporters en toe-
schouwers gezellig vertoeven bij de bis-
tro “line-up”, waar je op het terras van het 
prachtige uitzicht over het 
meer kunt genieten en lek-
ker na kunt kletsen. 
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Van harte welkom bij de familie Hövener! 
Hun huis ligt heel centraal, direct aan 

het marktplein en vlakbij is tevens het begin 
van de Rothaarsteigroute. Een welgestelde 
familie, kamers met elegante antiquiteiten, 
oude parketvloeren en schilderijen. De fami-
lie heeft in het plaatselijke mijnwezen goed 
geld verdiend. En stel je voor, in de kelder  

hebben ze zelfs een dinosauriër! Om pre-
cies te weten een Iguanodon, waarvan men 
bijna 40 jaar geleden de botten in de buurt 
van Brilon heeft opgegraven. Helaas gaat 

het met de familie Hövener 
net als met deze Iguanodon: 
ze bestaan alleen nog maar 
in de herinnering en hun  

 Wie heeft er nu een dinosauriër in de kelder!
In Brilon breng je op het marktplein een bezoek aan  
de familie Hövener. En daarna wandel je een rondje  
over de Rothaarsteig.
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Info’s uitstapjes en routes:

Brilon

 Museum Haus Hövener, Am Markt 14,  
D-59929 Brilon, tel. 0049(0)2961-9639901;  
openingstijden: di-zo 11-17 uur, volwas-
senen 4,00 €, kinderen tot 6 jaar gratis; 
www.haus-hoevener.de

 Hiebammen-Hütte, D-59929 Brilon,  
tel. 0049(0)2961-793700; openingstijden:  
do vanaf 17.30 uur, vr vanaf 14 uur, za vanaf 
12 uur, zon- en feestdagen: vanaf 11 uur;  
groepen ook door de weeks op aanvraag  
mogelijk; www.hiebammen-huette.info

 Rothaarsteig, www.rothaarsteig.de

mooie huis is tegenwoordig een mijnbouw- 
en streekmuseum. De tuin is ook mooi, een 
stil plekje midden in de stad en de bloeien-
de rozen zijn wel honderd jaar oud.

Daarna gaat het verder – met de auto of 
met de fiets – naar de 3 kilometer ver-

derop gelegen wandelparkeerplaats “Hil-
bringse”. Hier begint de wandelronde om 
de Borberg, een prachtig gedeelte van de 
Rothaarsteig! Langs gemoedelijke bosso-
fa’s met ingelijste landschappen – dat is 
echt ver-kijken – langs oude overblijfse-
len van een burcht en geweldige uitzichts-
punten. De route is zes kilometer lang en 
een gezellig rondje voor na 
de middag. Aan het eind 
hiervan ligt de “Hiebam-
men-Hütte”. In de zomer 
wordt hier onder andere ge-
barbecued, koffie met gebak 
is altijd verkrijgbaar. De oer-
gezellige hut is heerlijk aan de 

bosrand gelegen en op de weides 
ernaast galopperen enkele ezels, 

buiten stroomt een klein beekje 
langs de zitjes. Een mooiere af-
sluiting kun je niet bedenken! 
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Pas op, in Geseke vindt een ontplof-
fing plaats! In het Dyckerhoff Park “My-

thos Stein” zie je aan de ene kant een echte 
steengroeve, waar kalksteen voor de pro-
ductie van cement wordt gewonnen. Soms 
lukt dat alleen met behulp van dynamiet. 
Grote vrachtwagens brengen de gedolven 
gesteenten aansluitend naar de cementfa-

briek. Aan de andere kant kunnen jullie zelf 
door de steengroeve klimmen en op verken-
ning uitgaan – namelijk op een plek waar al-
lang niet meer wordt gewerkt. Vinden jullie 
de miljoen jaar oude fossiele schelpen- en 
zeeëgels in het gesteente? Heel lang geleden 
lag Geseke namelijk in een grote zee. Daar-
om is het niet verwonderlijk dat je afdruk-

 Ter begroeting volgt een explosie
In Geseke in het noordoosten van het Sauerland kun  
je je bezig houden met de mythe van steen, de his- 
torische oude binnenstad en het Hellweg-museum.
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Info’s uitstapjes en routes:

Geseke

 Dyckerhoff Park „Mythos Stein”, 
Dyckerhoff AG, Werk Geseke, 
Schneideweg 28-30, D-59590 Geseke, 
tel. 0049(0)2942-5960; www.dyckerhoff.de

 Hellweg-Museum,  
Hellweg 13, D-59590 Geseke;  
telefoon 0049(0)2942-78141 of 4265,  
openingstijden: wo+za 16-18 uur,  
zo 14-17 uur of op telefonische aanvraag;  
www.heimatverein-geseke.de/heimatmuseum, 
www.geseke.de

ken van zeebewoners vindt. De sculpturen 
van beeldhouwster Renate Geschke horen 
daar niet bij, zij wijden zich veel meer aan 
de verschillende vormgevingen, die met 
kalksteen mogelijk zijn.

Na het bezoek in het steenpark komen jullie 
een paar minuten later in de binnenstad 

van Geseke aan. Hebben jullie zin in een wan-
deling over oude vestingsmuren, die de stad 
helemaal omsluiten? Binnen de vesting ont-
dekken jullie dan zeer oude, bezienswaardige 
kerken of ga lekker shoppen in het winkel-
gebied in de voetgangerszone.Verder zijn er 
café’s, speeltuinen en het Hellweg-museum.

In het voormalige handelshuis uit 1664 
vindt een expositie met regionaal karak-

ter plaats. Hier zie je kerkkunst, historische 
dingen, interessante informatie rondom de 
cementindustrie alsmede over ambachten 
en landbouw in Geseke en omgeving. Het 
museum is genoemd naar de Hellweg, zo 
heette de oude en al lang niet meer benutte 

handelsweg in de buurt. Vroeger was deze 
weg net zo iets als een middeleeuwse snel-
weg, waardoor de handel in Geseke goed 
floreerde. ’s Avonds kun je lekker smullen in 
gedegen adelijke huizen – bij Gasthaus Tho-
holte- of in de Geseker Hof, beide liggen in 
de buurt van het Hellweg-museum. 
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Volle kruiwagens sjorren – zo heb jij je vast 

en zeker niet een mooie dag in het Sau-

erland voorgesteld! Maar als je deze met ko-

len, ijzer of stenen gevulde kruiwagens voort-

duwt, dan leer je veel over de geschiedenis. 

In de Luisenhütte Wocklum hebben de men-

sen destijds namelijk zo gewerkt. En het was 
daar heet, heel erg heet zelfs, want voor de 
ijzerproductie moest de hoogoven een tempe-
ratuur van meer dan duizend graden hebben.

De Luisenhütte is eenvoudig gezegd een 
ijzerfabriek uit de 18e eeuw, dus meer 

 Eerst ijzer verhitten en dan voor een 
kopje koffie met de boot
In de Märkische regio steek je wat op over de  
tamelijk hete industriegeschiedenis en ga je  
erop uit met de stoomboot.
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Info’s uitstapjes en routes:

Märkischer Kreis

 Luisenhütte Wocklum, Wocklum 10,  
D-58802 Balve, tel. 0049(0)2352-9667034;  
www.maerkischer-kreis.de

 Personenschifffahrt Sorpesee, Anlegestelle 
Seepromenade, D-59846 Langscheid,  
telefoon 0049(0)2935-1210;  
www.personenschifffahrt-sorpesee.de

 Freizeit- en Tourismusverband Märkisches  
Sauerland e.V. Bismarckstr. 15, D-58762 Altena,  
tel. 0049(0)2352-9667045, www.mk-tourismus.de

dan 250 jaar oud. Het ijzer werd in het enor-
me stenen gebouw geproduceerd, gegoten en 
verder verwerkt. Nergens in Duitsland is een 
pré-industriële fabriek in nog zo goede staat 
te vinden. Jullie zijn hier dus op een histori-
sche plek! Daar mag je het net als de arbei-
ders van toen ook best warm van krijgen.

Rondom de Hütte werd een spannende 
geocaching route aangelegd. Dat is een 

soort speurtocht met behulp van een mo-
bieltje of een GPS-apparaat. Gewoon even 
in het internet het bijpassende bestand 
downloaden en het apparaat leidt je naar 
de verborgen plekken. 

Op de “MS Sorpesee” zijn schnitzel, 
worstjes, ijs en koffie met gebak ver-

krijgbaar. Heerlijk op het dek in de zon 
smullen. De boot vaart van Pasen tot okto-
ber tussen 11 en 16 uur en vertrekt steeds 
op het volle uur vanaf de Sorpedamm in 
Langscheid voor een rondvaart van een uur 
over het meer. 

Weer aangekomen in Langscheid kun 
je met je meegebrachte inline-skates 

heerlijk langs de oostoever van de Sorpesee 
skeeleren. De acht kilometer lange route is 
voor auto’s afgesloten. Let wel op wandelaars 
en fietsers, die ook van deze weg gebruik mo-
gen maken! Terug in Langscheid nog snel een 
ijsje nemen aan de oeverpromenade, die ont-
worpen werd als één grote speelplaats. 
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De dag in Medebach helemaal in het zuid-
oosten van het Sauerland begint in de 

natuur. Nou ja, niet helemaal: bij de Tourist-
Info (VVV) is een leuke ‘groene’ expositie 
over de Medebacher Bucht. Zo heet het vo-
gelreservaat vlakbij het plaatsje. Daar zie je 
bijvoorbeeld klapeksters en klauwieren, he-
le bijzondere namen voor mooie vogels. De-
ze namen moet je goed onthouden. Daarna 

begint de “MedeQuiz” op het marktplein bij 
de VVV. Op deze 1,3 kilometer lange “kwis-
route” door de plaats moet je tien vragen 
beantwoorden: hierbij gaat het om archi-
tectuur, ganzen en gezonde zoetigheden en 
daarbij spelen de gevederde dieren uit de 
buurt van Medebach ook een rol. Als je alle 
vragen goed hebt beantwoord (op je smart-
phone of op de postkaart) krijg je een prijs.

 MedeQuiz, varkensschenkel & emmerdouche
Na de stadrallye door Medebach volgt een  
avontuurlijke middag in het waterpretpark.
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Onderweg komen jullie langs het stede-
lijk museum, waardoor een treintje ra-

telt; neem een kijkje bij de modelspoor-
baan. Of verder langs “Troll’s Brauhaus”, 
wat echt een bezoekje waard is. Hier brou-
wen ze hun bier namelijk  zelf en kun je 
smullen van knapperige varkensschenkel 
en hartig gebraden vlees. Goed verzadigd 
en verkwikt stappen jullie dan aan boord 
van de speelboot “Hansekogge” of maak 
een herinneringsfoto bij het uitzichtpunt 
“Grosches Kreuz”. De foto’s, die jullie daar 
maken belanden direct op een eigen inter-
netsite.

Tot slot duik je onder: in het “Aqua-Mun-
do” in “Center Parcs”. In het “Water-

Playhouse” krijg je een emmerdouche met 
900 liter water over je heen. Op het dro-
ge is er speelplezier bij de minigolfbaan 
“Mountain Golf” of de bowlingbanen van 
het “Center Parcs”. 

Info’s uitstapjes en routes:

Medebach

 Touristik-Gesellschaft Medebach mbH, 
Marktplatz 1, D-59964 Medebach, 
telefoon 0049(0)2982-92186 10;  
www.medeapp.de, www.medebach-touristik.de

 Städtisches Museum Medebach, Oberstr. 28,  
D-59964 Medebach, tel. 0049(0)2982-8146;  
wo 15-17, do+zo 10-12, elke 1e zo v.d. maand  
15-17 uur, entree: gratis; www.hgv-medebach.de

 Troll’s Brauhaus, Oberstraße 28-30,  
D-59964 Medebach, tel. 0049(0)2982-
9298490; www.trolls-brauhaus.de

 Aussichtpunkt „Grosches Kreuz”,  
Voor online foto’s zie: www.medefoto.de

 Center Parcs, Park Hochsauerland,  
Sonnenallee 1, D-59964 Medebach, 
telefoon 0049(0)2982-9500; 
www.TagesausflugCenterParcs.de/SL
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Het is nooit verkeerd om vooral tijdens de 
vakantie aan een zonnegod te geloven. 

Misschien worden jullie gebeden om warm-
te en zon verhoord, voor het geval dit nodig 
mocht zijn. Wie weet! Maar misschien helpt 
ook de methode van de oude Egyptenaren, die 
vele duizenden jaren geleden de piramides in 
de woestijn van Afrika bouwden. Ter verering 
van de zonnegod hadden ze altijd een Scara-

baeus, een klein mestkeverfiguurtje, bij zich. 
Dit ontdek je tenminste in het “Forum der Vö-
lker” in Werl. Hier krijg je niet alleen informa-
tie over de Egyptenaren, maar ook over vele 
andere volkeren en landen van vroeger en nu: 
bijvoorbeeld China, Palestina, Mesopotamië, 
Papoea-Nieuw-Guinea of Iran. Aan de hand 
van meer dan tienduizend expositiestukken 
zie je hoe de mensen buiten Europa leven.

 Verre volkeren en zoute werelden
Een multimediale en multiculturele dagtrip  
door Werl, Soest en Bad Sassendorf.
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Info’s uitstapjes en routes:

Soest

 Museum Forum der Völker, 
Melsterstraße 15, D-59457 Werl,  
telefoon 0049(0)2922-2635; 
openingstijden: di-vr 10-12 uur + 14-17 uur, 
za+zo 14-17 uur; www.forum-der-voelker.de

 Kletterpark Soest, Stadtpark 2,  
D-59494 Soest, telefoon 0171-4561765;  
www.kletterpark-soest.de

 wfg Kreis Soest, Sigefridwall 20,  
Villa Plange, D-59494 Soest,  
telefoon 0049(0)2921-302259;  
www.tourismus-kreis-soest.de

 Westfälische Salzwelten,  
An der Rosenau 2, D-59505 Bad Sassendorf,  
telefoon 0049(0)2921-9433434;  
www.westfälische-salzwelten.de

Vervolgens gaat het naar het klimpark in 
het stadspark van Soest. Tussen de ou-

de bomen vind je vijf verschillende routes. 
De hindernissen van het oefenparcours  lig-
gen al drie tot vier meter boven de grond en 
het moeilijkste parcours van het park ligt op 
meer dan 10 meter hoogte tussen de toppen 
van de bomen. Je mag natuurlijk alleen met 
helm en klimgordel klimmen en eerst krijg 
je een uitgebreide veiligheidsinstructie.

Na deze vermoeiende ronde is het tijd 
voor ontspanning: in het museum “Sal-

zwelten” op het erf van de hoeve Haul-
le midden in Bad Sassendorf. Je ziet niet 
alleen hoe vroeger zout werd gewonnen, 
maar op het touchscreen kun je eveneens  
doen alsof je een machtige zouthandelaar 
bent. Bij de uitgang staan rustbanken en 
klinkt sfeervolle muziek. Even met de been-
tjes omhoog en lekker relaxen, voordat je 
weer naar huis gaat. 
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Dit is moeilijk uit te spreken: wie kan 
zonder fouten translation paraboloï-

de zeggen. Het kan ook gemakkelijker: Lör-
mecke-toren. Want bij de 204 tredes hoge 
Lörmecke-toren tussen Warstein en Mesche-
de gaat het – geometrisch gezien – om een 
dergelijke translation paraboloïde. En je 
hebt hier een prachtig uitzicht over het uit-
gestrekte Arnsberger woud. Tevens ligt hier 

een uitgebreid wandelgebied aan je voeten. 
Bij de VVV van Warstein is de wandelkaart 
“Ansichten und Aussichten” daartoe ver-
krijgbaar (of downloaden www.warstein.de).

Nog geen twintig minuten duurt vervol-
gens de autorit naar het Bilsteindal. 

Geniet hier van de druipsteen-
grot, het wildpark en de bos-

 Van tongbrekers tot bubbelbank
De Lörmecke-toren, Bilsteinhöhle, het wildpark en 
zwembad lokken je naar Warstein.
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Info’s uitstapjes en routes:

Warstein

 Warstein Touristik e.V.,  
Dieplohstraße 1, D-59581 Warstein,  
tel. 0049(0)2902-810; www.warstein.de

 Bilsteintal & Bilsteinhöhle, Im Bodmen 54,  
D-59581 Warstein, tel. 0049(0)2902-2731; 
openingstijden: dagelijks geopend (april-
okt 9-16.30 uur, nov-maart 10-15.30 uur); 
entree: volwassenen 4,50 €, kinderen  
2,50 €; www.bilsteintal.de

 Warsteiner Allwetter Bad+Sauna,  
Lortzingstraße 1, D-59581 Warstein,  
telefoon 0049(0)2902-3511;  
www.allwetterbad-warstein.de

speelplaats. Maar alles om de beurt.  Neem 
een kijkje in de Bilsteinhöhle en ontdek hoe 
door het water in de gangen spectaculai-
re steenformaties zijn ontstaan. Reeds vele 
duizenden jaren geleden leefden hier holen-
beren, -leeuwen, -hyena’s en onze voorva-
deren uit de steentijd diende de grot als 
beschutting. Maar zorg wel voor warme kle-
ding, want binnen is het slechts 8 graden.

Rondom de ingang van de grot lig het 
wildpark met herten, wilde zwijnen, 

vossen, wasberen en lynxen. Erg indruk-
wekkend is het voeren van de lynxen, die je 
in de vrije wildbaan bijna niet te zien krijgt, 
omdat ze zo schuw zijn.

Vergeet ondertus-
sen ook niet zelf 

even wat te eten! 
Breng een bezoek-
je aan de “Warstei-
ner Waldwirtschaft”,  
vlakbij het wildpark 
(ligt naast de par-
keerplaats). Zowel 
binnen als buiten 
krijg je eigen gebak-
ken taarten, hartige 
broodmaaltijden of 
westfaalse lekkernij-
en geserveerd. Daar-
na is er toch vast en 

zeker nog tijd over voor een kijkje bij de 
bosspeelplaats aan de Bilsteinbeek vlak om 
de hoek? Of om vijf minuten met de auto
naar het zwembad te gaan  
met z’n waterspeeltuin  
en lekker ontspannen in  
het belevenisbad  
met waterval en  
bubbelbank. 



EEN MOOIE DAG IN HET SAUERLAND

Vrijetijdstips voor gezinnen

58

Het uitzicht vanaf de Willinger Hoogheide-

toren is schitterend. Als je rondloopt over 

het in een cirkel gebouwde platform, zie je 

het hele Sauerland. En je kijkt natuurlijk ook 

naar beneden in het dal, vanwaar de gondel 

van de Ettelsberg vertrekt. Zelfs kinderwagens 

en mountainbikes passen in de grote gondels. 

Onder het platform ligt Europa’s grootste out-

door klimwand en op aanvraag en met genoeg 
durf kun je de toren ook zelf beklimmen. Bij-
na net zo sportief: binnen in de toren leidt de 
trap met 241 tredes eveneens omhoog. 

Naast de toren ligt een leuke speelplaats 
en iets verder vlakbij de top van de Et-

telsberg ligt het Kyrillpad. Kyrill was de 
naam van een orkaan en daarna heeft men 

 Op naar de Ettelsberg!
Op de hoogte boven Willingen is van alles te doen,  
zoals een klimtoren, een stormpad en een wildpark.
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Info’s uitstapjes en routes:

Willingen

 Ettelsberg Seilbahn und Hochheideturm, 
Zur Hoppecke 9, D-34508 Willingen,  
tel. 0049(0)5632-969820;  
openingstijden: ma-zo 9-17 uur, NB: in 
maart en nov. op bepaalde tijden onder-
houd; www.ettelsberg-seilbahn.de

 Wild- und Freizeitpark Willingen,  
Am Ettelsberg 2, D-34508 Willingen,  
tel. 0049(0)5632-69198; openingstijden: 
01-04 tot 31-10, van 9-18 uur (tot 20 uur), 
1-11 tot 31-03 van 10-16 uur (tot scheme-
ring); www.wildpark-willingen.de

 Tourist-Information Willingen,  
tel. 0049(0)5632-9694353, www.willingen.de

dit terrein aan zijn lot overgelaten, zodat je 
kunt zien hoe de natuur zich zelf van een 
dergelijke natuurramp herstelt. 

Van al het klimmen krijg je honger en en 
dan ga je naar Siggi. Siggi is de baas 

van de Ettelsberghut. Als je het hem vraagt, 
speelt hij misschien wel op zijn trompet of 
alphoorn. Eveneens staat hij bekend om zijn 
lekkere erwtensoep.

Nadat je weer op krachten bent gekomen, 
wandel je richting wildpark, het ligt vlak in 

de buurt. In het wildpark ontdek je bruine be-
ren, wilde zwijnen, papegaaien, berberaapjes 
en witte herten. Tevens vindt hier een sensati-
onele demonstratie met roofvogels plaats. Heb 
je al wel eens een arend zien jagen? Ontdek 
eveneens het sprookjesbos, meerdere speel-
toestellen en een dino-park bij de Ettelsberg. 

Siggis
Erbsensuppe
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De vakantiedag begint in de koestal. De 
koeien van boer Jörg Dienst op de boer-

derij in Hoheleye hebben hun uiers hele-
maal vol en willen graag gemolken worden. 
En jullie helpen mee! Daarna 
moeten jullie de geitjes, po-
ny’s  of kalfjes nog verzorgen. 
Zo leer je op een speelse ma-
nier wat over het leven op de 

boerderij. Je kunt één dag op de boerde-
rij meehelpen of je blijft samen met je ou-
ders gewoon de hele vakantie gezellig op de 
boerderij, want er zijn hier vakantiewonin-

gen beschikbaar.

Daarna vindt er een “natuur-ral-
lye” plaats door het op zes ki-

lometer afstand gelegen Neuas-

 Op de boerderij, bosrallye en zandkastelen
In Winterberg en omgeving kun je van een heerlijke  
dag buiten genieten.
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tenberg. De rallye is drie kilometer lang. 
Onderweg zijn er 19 verschillende doe-sta-
tions, waarbij het allemaal draait om de 
bossen en de natuur in de omgeving en de 
geschiedenis van het sportdorp Neuasten-
berg.  Want ruim honderd jaar geleden skie-
den hier de eerste skiërs van het hele Sau-
erland de berg af. 

Wie nog genoeg spierkracht in de be-
nen over heeft, begint vervolgens aan 

de familiewandeltocht. Beginpunt is bij de 
VVV van Winterberg. Samen met een bos-
gids verken je in anderhalf uur tijd de zin-
tuiglijke geheimen van het bos. Je zult ver-
steld staan, wat je daar nog nooit gezien, 
gehoord of geroken hebt. Er staan een aan-
tal verrassingen op jullie te wachten!

Moe van het wandelen laat je tenslotte 
je benen in het water van het natuur-

zwembad Hallenberg bungelen. Het wa-
ter wordt hier zonder chloor of chemische 

stoffen gezuiverd. Maar alleen maar stil aan 
het water zitten doe je vast en zeker niet, 
want er is een springplank en een groot 
zandstrand, wat er gewoon om vraagt, dat 
je daar grote zandkastelen gaat bouwen. 

Info’s uitstapjes en routes:

Winterberg

 Hoheleyer Hof, Hoheleye 2, D-59955  
Winterberg-Hoheleye, tel. 0049(0)2758-289;  
reserveringen: dag van te voren tot 17 uur;  
www.hoheleyer-hof.de

 Tourist-Info Neuastenberg, Winterberger 
Straße 9, D-59955 Winterberg-Neuastenberg,  
tel. 0049(0)2981-565; openingstijden:  
ma-za: 9-12, ma, wo, vr: 15-17, zo: 11-12 uur;  
www.neuastenberg.de

 Tourist-Info Winterberg, Am Kurpark 4, 
D-59955 Winterberg, tel. 0049(0)2981-
92500; reserveringen: di tot 16 uur, trefpunt: 
VVV Winterberg, deelnemers: min. 4 perso-
nen, duur: 90 min.; www.winterberg.de

 Naturbad Hallenberg,  
Nuhnestraße 32, D-59969 Hallenberg,  
tel. 0049(0)2984-929066; openingstijden:  
zie internet; www.naturbad-hallenberg.de



...  dat is zomer Komm rauf zu uns

www.winterberg.de

ook op twitter & facebook

VAKANTIE zonder bijkomende kosten!  
• met de WinterbergCardPlus, de “All-inclusive-Card”  

• gegarandeerd plezier voor ouders en kinderen • avontuur en ontspanning  

• alle topatracies i clusief •  rijeijds ogelijkhede  grais  

•  o er achi gs ogelijkhede  hotels, pe sio s, aka ie o i ge

Ferienwelt Winterberg

Am Kurpark 4,  D-59955 Winterberg  

T - -  
F - -
info@winterberg.de 

www.winterberg.de



Die baby- und kindgerechten

Ferienhöfe im Sauerland

Infos online unter: www.schmallenberger-kinderland.de
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Legenda:

11  Ossentour in het natuurgebied Stilleking, 58507 Lüdenscheid

12 Panorama-Park Sauerland Wildpark, 57399 Kirchhundem

13 Waterpretpark Olpe, 57462 Olpe

14  THIKOS Allwetter-Kinderland, 57392 Schmallenberg

15 WILDWALD VOSSWINKEL, 59757 Arnsberg-Vosswinkel

16 Jeugdherbergen in het Sauerland, 58093 Hagen

17 Warsteiner Allwetterbad & sauna, 59581 Warstein 

18 Avonturengolfbaan, 34508 Willingen (Upland)

19 Leisteenmijn „Christine“, 34508 Willingen (Upland)

20 Willinger Brouwhuis, 34508 Willingen (Upland)

21 Snow & Bike Factory, 34508 Willingen (Upland)

22 Wild- en pretpark, 34508 Willingen (Upland)

23 Kunstijsbaan, 34508 Willingen (Upland)

24  Ettelsberg-gondelbaan, 34508 Willingen (Upland)

25 Glasblazerij, 34508 Willingen (Upland)

26 Hoogheidetoren, 34508 Willingen (Upland)

27  Kart- en Bowling-Center, 34508 Willingen (Upland)

28 Klimhal, 34508 Willingen (Upland)

29 Lagune-waterpretpark, 34508 Willingen (Upland)

30 Mühlenkopfschans, 34508 Willingen (Upland)

31 Zomerrodelbaan, 34508 Willingen (Upland)

32 Curioseum, 34508 Willingen-Usseln (Upland)

 1  Bezoekersmijn „Christiane”, 34519 Diemelsee-Adorf

 2 Zwembad NASS, 59759 Arnsberg

 3 SauerlandBAD, 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg

 4 Natuurbelevenis-Aatal, 33181 Bad Wünnenberg

 5 Overdekte minigolfbanen, 59909 Bestwig

 6 Bergrodelbaan Sternrodt, 59939 Olsberg-Bruchhausen

 7 DampfLandLeute-MUSEUM ESLOHE, 59889 Eslohe

 8  Bestekfabriek Hesse – Technisch museum,  
57392 Schmallenberg-Fleckenberg

 9 Openluchttheater Hallenberg e.V., 59969 Hallenberg

 10  Westf. Leisteen- en Streekmuseum Holthausen,  
57392 Schmallenberg-Holthausen

Overzicht Sauerland-uitjes:

Uitjes voor het 
hele gezin

www.sauerland.com/ausflug

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt.
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Help je Sauerli bij het maken van de puzzel?
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NASS: zwemplezier,  
sauna en zoutwaterbad

Freizeitbad NASS
Am Solepark 15  |  D-59759 Arnsberg 
Telefoon 0049(0) 29 32 - 47 57 30  
www.nass-arnsberg.de

Geniet van de frisse zeelucht in het  
NASS – de énigste thermale zoutwaterbron  
in het Sauerland!  
Leuker ontspannen gaat niet!

  2 ARNSBERG

  3 Schmallenberg-BAD FREDEBURG

Weer of geen weer, minigolfen kan altijd! In 
de grote lichte hal staan 18 minigolfbanen 
in toernooiuitvoering ter beschikking en zor-
gen in je vrije tijd voor spel en plezier en dat 
bij elk weer, het hele jaar door. In de WLAN-
lounge kun je smullen van kleine snacks en ge-
nieten van een drankje. Openingstijden: don-
derdags 14.30-21 uur, vrijdags 14.30-23 uur; 
zaterdags 14.30-23 uur, zondags 13-20 uur.

Overdekte minigolfbanen – 
vrije tijd met spel en plezier!

Minigolfhalle Bestwig
Bundesstr. 151 (Lidl) | D-59909 Bestwig
Telefoon 0049(0)2904-710748
www.minigolfhalle-bestwig.de

  5 BESTWIG

  4 BAD WÜNNENBERG

Besucherbergwerk  
Grube Christiane
D-34519 Diemelsee-Adorf 
Bredelarer Str. 30 | Telefoon 0049(0)5633-5955 | grube-christiane.diemelsee.de

  1 Diemelsee-ADORF

 17 WARSTEIN

Het waterpretpark Olpe ligt vlakbij de Bigge-
see en heeft een binnen- en buitenbad, met 
saunalandschap en biedt veel vertier. Het be-
schikt over een pretzwembad met massage-
stoelen en nekdouches en er is een 94,5m 
lange buisglijbaan. Het hele jaar door kun je 
gebruik maken van het verwarmde zoutwater-
buitenbad en het saunalandschap met sauna-
tuin. Een camperplaats is bij het zwembad 
aanwezig. Kijk online voor de openingstijden.

Waterpretpark Olpe 
Water – wellness – relaxen

 13 OLPE

Anders als bij de overige banen rijdt onze berg-
rodelbaan op rails. Daardoor zijn leuke en spec-
taculaire afdalingen met hoge snelheid mogelijk 
en zorgen voor veel plezier. Voor de ultimatieve 
veiligheid zorgen twee remsystemen en veilig-
heidsgordels. Een belevenis voor jong en oud 
tussen 4 en 80 jaar. Capaciteit > 360 ritten/uur. 
Geopend: Paasvakantie tot Allerheiligen dage-
lijks van 11 tot 18 uur en tijdens de weekenden.

Bergrodelbahn Sternrodt
Am Medebach 98 
D-59939 Olsberg-Bruchhausen 
Telefoon 0049(0)2985-908881 | www@erlebnisberg-sternrodt.de

Rail rodelbaan in  
Olsberg-Bruchhausen

  6 Olsberg-BRUCHHAUSEN

Natuur puur op de ossenroute.
In het natuurgebied Stilleking

Op de informatieborden kun je lezen wat “Heckrinder” zijn. Zij lijken wat 
op de uitgestorven oerossen – en daar heeft de naamgeving van de route 
dan ook mee te maken. Deze route is 6km lang. Het hele jaar door leeft 
daar een kudde vrij in de natuur. Heidevegetatie in bosrijke gebieden, 
dieren en zeldzame planten kun je hier bewonderen. Wandelaars genie-
ten van prachtig landschappelijk schoon. Een meer dan 500 jaar oude 
gerechtslinde staat aan de kant van de weg. Voor kinderen valt hier veel 
te verkennen! Daarom is deze route een spannende belevenis voor de 
hele familie!

Bürger- und Tourismusinformation Stadt Lüdenscheid 
Rathausplatz 2  |  D-58507 Lüdenscheid
Telefoon 0049(0)2351-171444  |  www.luedenscheid.de

11 LÜDENSCHEID

PanoramaPark Sauerland Wildpark
Rinsecker Straße 100 | D-57399  
Kirchhundem | www.panopark.de 
Telefoon 0049(0)2723-71622-0

12 KIRCHHUNDEM

Freilichtbühne Hallenberg e.V.
Freilichtbühnenweg 14 
D-59969 Hallenberg 
Telefoon 0049(0)2984-929190 | www.freilichtbuehne-hallenberg.de

In de mooie omgeving van een oude steengroe-
ve vinden sinds 1946 elke zomer theatervoor-
stellingen plaats. Niet alleen voor volwassenen, 
ook is er elk jaar een kindertoneelstuk te zien. 
Onder professionele regie worden  van begin ju-
ni tot begin september de meest verschillende 
theaterstukken opgevoerd. Voor verdere infor-
matie zie www.freilichtbuehne-hallenberg.de!

 9 HALLENBERG

Bestekfabriek Hesse –  
technisch museum
Met waterkracht van plaatwerk tot kant en klare le-
pel „live“ meemaken! Het Bestekmuseum laat een 
indrukwekkend stukje Sauerlandse industriege-
schiedenis zien. Voordat je “den Löffel abgibt” (de 
pijp aan Maarten geeft) moet je dit hebben gezien! 
Stempelen bij de stempelklok, grote gaten boren 
met de trapboor – stroom opwekken met een dy-
namo – een hamerwerk bedienen. Tevens zijn er 
familieprogramma’s tijdens de vakanties. Ope-
ningstijden, prijzen en informatie zie internet.

 8 Schmallenberg-FLECKENBERG

Aan de Homertstraße kunt u op een oppervlakte van 
ruim 2.000m² historische stoom- en krachtmachines 
bezichtigen, evenals informatie op doen over streek- 
en volkskunde, oude handwerken en landbouwkun-
de en een kijkje nemen in een oude smederij. Er vin-
den steeds wisselende exposities plaats en geniet van 
het idyllische park met historische gebouwen, water-
krachtinstallaties en een speelhoek. De museumstrein 
rijdt elke 1e en 3e za in de maand 14-17 uur van 01-04  
tot 31-10. Esloher Dampftage zijn altijd eind mei en 
eind september. Openingstijden: wo-za 14-17 uur, zo 
10-16 uur van 01-04 tot 31-10, winter van 10-13 uur.

DampfLandLeute - MUSEUM ESLOHE

MUSEUM ESLOHE
Homertstr. 27 | D-59889 Eslohe 
Tel. 0049(0)2973-2455 + 800220 
www.museum-eslohe.de

  7 ESLOHE

WILDWALD VOSSWINKEL GbR
Bellingsen 5 | www.wildwald.de 
D-59757 Arnsberg-Vosswinkel 
Telefoon 0049(0)2932-97230

15 Arnsberg-VOSSWINKEL

De Snow & Bike Factory bij het dalstation 
van de Ettelsberg-kabelbaan is de perfecte 
partner als het om mountainbiken gaat. In 
ons testcenter kun je kiezen uit de modern-
ste bikes: touren-, downhill-, freeridebikes, 
bikes voor dames en kinderen en E-bikes. 
Bij de tochten onder leiding van een gids la-
ten wij je de mooiste kant van het Sauerland 
zien. Dagelijks geopend vanaf 9 uur.

21 Recreatiewereld WILLINGEN

Wild- en pretpark 
het hele jaar door een belevenis

In het bos van het park ligt een wildpark met o.a. 
hoefdieren, exotische dieren en roofdieren. Dage-
lijks (met uitzondering van donderdags) worden 
er onder leiding van een valkenier indrukwekken-
de en informatieve shows met roofvogels aange-
boden. Verder: een informatieprogramma over 
papegaaien, Dinoland, sprookjes- en kabouter-
bos, verschillende speeltoestellen. Het hele jaar 
vanaf 9 uur geopend (’s winters vanaf 10 uur)!

Wild- und Freizeitpark
Am Ettelsberg 2 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-69198 
www.wildpark-willingen.de

22 Recreatiewereld WILLINGEN

14 SCHMALLENBERG

Tijd voor het gezin 
Vakantie is bij ons naseizoen

6 dagen vakantie en weekendaanbiedingen: de aanbieding “Zeit für die Fami- 
lie” van de jeugdherbergen in de regio Westfalen-Lippe heeft vele mogelijk-
heden in petto en u zult daarbij vast en zeker het voor u en uw gezin passen-
de vinden. Deze aanbiedingen zijn geldig tijdens de schoolvakanties in NRW. 

“Zeit für die Familie” (6 dagen halfpension, prijs per persoon): 
Kinderen vanaf 13 jaar en ouders vanaf € 104,50 
Kinderen (6 tot 12 jaar) vanaf € 73,20 
Kinderen (3 tot 5 jaar)   vanaf € 52,30

De jeugdherbergen in het Sauerland

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Westfalen-Lippe | www.djh-wl.de 

Eppenhauser Straße 65 | D-58093 Hagen | Telefoon 0049(0)2331-9514-0

16 WESTFALEN-LIPPE

Kinderen onder 3 jaar 
gratis!

Bijna het hele jaar biedt de 60 x30m gro-
te ijsbaan afwisselend schaatsplezier. Elke 
week is er discoschaatsen met verschillende 
muziekrichtingen, ijsstokschieten of ijshoc-
key (beide alleen op afspraak) en dit zorgt 
voor veel lol en vermaak - niet alleen in de 
winter!

Kunstijsbaan –  
een koud plezier

Eissporthalle
Am Hagen 9-10 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-969430 
www.eissporthalle-willingen.de

23 Recreatiewereld WILLINGEN

19 Recreatiewereld WILLINGEN

Doe veel informatie op over de eeuwenou-
de traditie van het glasblazen. Maak mee 
hoe een gloeiende, 1300°C hete glasmassa 
voor uw ogen vorm en kleur aanneemt. Uw 
bezoek wordt een echte belevenis, als u met 
een beetje hulp uw eigen glas maakt. Tij-
dens een bezoek aan de expositieruimte en 
winkel ziet u wat met glas allemaal mogelijk 
is. Dagelijks geopend vanaf 10 uur.

Het onstaan van een kunst-
werk in de glasmanufactuur

Glasmanufaktur
Zur Hoppecke 9 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-985515 
www.glasmanufaktur-willingen.de

25 Recreatiewereld WILLINGEN

Klimhal en boogschieten
Na de veiligheidsinstructie, die bij de prijs 
inbegrepen is, kun je aan de 550m² gro-
te klimmuur met 120 verschillende route’s 
onbeperkt klimmen. Geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Tevens bij ons mogelijk: boog-
schieten en pretolympiade. Dagelijks vanaf 
10 uur, wo en vr vanaf 14 uur. Maandags ge-
sloten.

Kletterhalle
Zur Hoppecke 9 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-966855 
www.kletterhalle-willingen.de

28 Recreatiewereld WILLINGEN

Tropisch genieten  
van het lagune-waterpretpark

Zwemplezier met een tropisch tintje: 1.200m² 
wateroppervlakte met twee binnen- en buiten-
banen, daarnaast nog veel andere leuke din-
gen, die het hele jaar voor veel waterplezier 
zorgen. Geniet van het 32°C warme water in 
het zoutwaterbad of van de spectaculaire glij-
banen, heerlijk relaxen in de saunawereld en in 
het peuterzwembad kunnen de kleintjes naar  
hartelust spelen. Dagelijks van 9 tot 23 uur.

Lagunen-Erlebnisbad
Am Hagen 9-10 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-969430 
www.lagunenerlebnisbad.de

29 Recreatiewereld WILLINGEN

Niet alleen tijdens de wereldkampioenschappen 
skispringen is de Mühlenkopfschans een be-
zoekje waard. Berg- en dalvaarten zijn het he-
le jaar door met de kabelbaan mogelijk en met 
de glazen lift gaat het omhoog naar de schans-
toren. De Ski-Club Willingen biedt rondleidin-
gen over de Mühlenkopfschans aan of je kunt 
het schieten op de biathlonbaan uitproberen.

De Mühlenkopfschans is de groot-
ste springschans van de wereld

Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1 
D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-9600 | www.weltcupschanze-willingen.de

30 Recreatiewereld WILLINGEN

Met de zomerrodelbaan  
naar beneden suizen

Zittend in de rodelslee word je met de sleep-
lift 250m naar boven getrokken. Boven aan-
gekomen (zonder overstappen) begint met-
een de 700m lange rodelpret. Iedereen kan 
rodelen zoals hij wil, jong en oud, alleen of 
met z’n tweeën. De zomertubingbaan, de gro-
te kinderspeelplaats of de 6 trampoline’s ma-
ken een bezoek aan de rodelbaan tot een bij-
zondere belevenis. Dagelijks vanaf 9 uur.

Sommerrodelbahn
Am Hoppern | D-34508 Willingen  
Telefoon 0049(0)5632-966977 
www.sommerrodelbahn-willingen.de

31 Recreatiewereld WILLINGEN

De unieke verzameling van Hans Schlömer: 
kunst - kitsch - spulletjes - oude technieken. Origi-
nele onderzeeboot WO II - maritieme modellen. 
Droomauto’s - microcars - vliegtuigen - tractoren - 
opvallend - merkwaardig - buitengewoon. Plezier 
en bezigheid voor jong en oud op 2.500m². Een 
‘te gek’ museum in Duitsland! Geopend: mei-
okt: 10-18 uur; nov-april: za & zo 10-17 uur  
(tijdens schoolvakanties de hele dag geopend).

Oltimer Curioseum 
Funhouse – Panoptikum

Hans Schlömer’s Curioseum
Düdinghäuser Straße 1  
D-34508 Willingen-Usseln 
Telefoon 0049(0)5632-6232 | www.curioseum-willingen.de

32 Recreatiewereld WILLINGEN

20 Recreatiewereld WILLINGEN

24 Recreatiewereld WILLINGEN

Een adembenemend uitzicht 
vanaf de Hoogheidetoren

Met een hoogte van 875m boven NN is de 
59m hoge Hoogheidetoren op de Ettels-
berg het hoogste uitzichtpunt van noord-
west Duitsland. Met de moderne lift of via 
de 241 traptreden bereikt u het glazen uit-
zichtsplatform. Geniet van het fantastische 
uitzicht over de bergen van het Sauerland. 
Het hele jaar door een onvergetelijke bele-
venis, van 9-17 uur.

Hochheideturm
Zur Hoppecke 5 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-969820 
www.willinger-hochheideturm.de

26 Recreatiewereld WILLINGEN

In het museum kun je alle bewerkingsvormen van 
leisteen bezichtigen, van het delven, de grondstof 
tot aan het eindproduct. Het volkskundige ge- 
deelte van de expositie biedt informatie over het 
leven en werken in de vroegere eeuwen. Er is een 
textiel- en een natuurkundig expositiegedeelte 
evenals een oude drukkerij te zien en tevens kun 
je in de nieuwe Zuidwestfaalse Galerie de wer-
ken van plaatselijke kunstenaars bewonderen.

Westfaals Leisteenmijn- en 
streekmuseum

Westf. Schieferbergbau- und 
Heimatmuseum  |  Kirchstraße 7 
D-57392 Schmallenberg-Holthausen
Telefoon 0049(0)2974-6932 + 6685 
www.schiefer-museum.de

 10 Schmallenberg-HOLTHAUSEN

18 Recreatiewereld WILLINGEN

Abenteuergolfplatz am Viadukt
Am Golfplatz 4 |Tel.0160-92413516 
D-34508 Willingen (Upland) 
www.abenteuergolf-willingen.de

Kart- und Bowling-Center
Am Hoppern 4 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-9661994  
www.kartbahn-willingen.de

In de 40x60 meter grote hal bevindt zich 
naast de kartbaan een bowlingcenter met 4 
banen en een bistro. Ook al ben je onerva-
ren, karten en bowlen is bijna voor iedereen 
mogelijk. Er zijn ook kinderquads aanwezig. 
Een indoor plezier voor iedereen, waarbij 
veiligheid essentieel is! Voor actuele ope-
ningstijden zie www.kartbahn-willingen.de. 
Groepen op aanvraag!

Spannend karten  
bij kart- en bowling center

27 Recreatiewereld WILLINGEN

„Wie is bang voor de zwarte man?” Jij toch 
niet! Dat is ook niet nodig. Onze mijnwerkers 
kwamen altijd rood aan het daglicht. Waar-
om? Ze waren verroest. Dat geloof je niet? 
Dan neem zelf een kijkje in onze grot en zul 
je zien of je ook verroest naar buiten komt. 
En er valt veel te vertellen over de schemerig 
verlichte gangen, hangende vleermuizen en 
uit elke zijgang zou best een spook tevoor-
schijn kunnen komen...

Bezoekersmijn „Christiane“

Een dagje uit in het Sauerland-
BAD is beslist de moeite waard
Breng een bezoek aan het SauerlandBAD in 
Bad Fredeburg. Dat is ontspanning voor li-
chaam, geest en ziel. Er is een groot sauna- 
landschap, zwemlandschap met tegenstroom-
bad, een Kneipp-bekken en nog veel meer. 
Wie na zo veel rust zin heeft in spanning en 
sensatie gaat naar de turbo- of bandenglijba-
nen voor een verfrissende duik in het water!

SauerlandBAD GmbH
Sportzentrum 1 
D-57392 Schmallenberg- 
Bad Fredeburg | Telefoon 0049(0)2974-96800 | www.sauerland-bad.de

Natur-Erlebnis-Aatal,  
Bad Wünnenberg Touristik
Im Aatal 3 
D-33181 Bad Wünnenberg | Tel. 0049(0)2953-99880 | www.bad-wuennenberg.de

atuurbelevenis Aatal,  
een uitje voor het hele gezin!
Het belevenis-blote-voeten-pad zorgt voor plezier 
en is tevens een gezonde Kneipp-behandeling. 
In het avonturenpark Aatal beleef je tijdens het 
klimmen spanning puur voor groot en klein. Of 
maak een boottochtje over de waterplas, waar de 
bootjes al op je liggen te wachten. Een wandeling 
door het wildpark is natuurbelevenis en ontspan-
ning tegelijk. Vanaf de Natuurbelevenis Aatal 
leidt een directe weg naar het Aabach-stuwmeer. 

Heimatverein Fleckenberg e.V.
Auf der Böhre 2 | Parkpl. Wiesenstr.5 
D-57392 Fleckenberg 
Telefoon 0049(0)2972-6396
www.besteckfabrik-fleckenberg.de

Zomertheater in het open-
luchttheater Hallenberg e.V.
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Kleurplaat
Sauerli is zo bleekjes. Ga je hem inkleuren?

Doolhof
Sauerli heeft zich vervlogen. Weet jij de weg voor hem?

1
2 3

Vrijetijdsplezier  
voor de hele familie!

Ontsnap uit de dagelijkse sleur! Op 800.000m² 
avonturen beleven met wolven, lynxen, bisons, 
rood- en damwild en dat gecombineerd met 
speelplezier voor de hele familie. Verheug je op 
de vele attracties zoals bv. de Fichtenflitzer, 
vulkaan, trampoline’s, springkussens, spelen en 
klimmen in het “Wichteldorf” (kabouterdorf), 
op de “Biberburg” (beverburcht) en “Im Reich 
der Libelle”. Wij verheugen ons op uw bezoek!

Freizeitbad Olpe
Seeweg 5 | D-57462 Olpe
Telefoon 0049(0)2761-93850 
Fax 938533 | www.freizeitbad-olpe.de

Met het hele gezin naar het  ALLWETTER-KIN-
DERLAND . Op een oppervlakte van 3.000m²,  
waarvan 1.600m² overdekt, kunnen kinderen 
en ouders naar hartelust klimmen, springen 
en ravotten. Zowel ’s winters als zomers zor-
gen klimrekken, trampoline’s en springkus-
sens voor veel plezier evenals de waterspeel-
plaats met glijbaan en nog veel meer.

Het Allwetter-Kinderland  
in Schmallenberg

THIKOS Kinderland
Auf dem Loh 12 
D-57392 Schmallenberg  
Telefoon 0049(0)2972-978555 | www.thikos-kinderland.de

Natuurbelevenis tussen mens 
en dier zonder omheiningen

Sluipend en scherp luisterend de omgeving van 
het Lüerwoud verkennen. Leen de daarvoor ver-
krijgbare verrekijkers, bolderwagens en ver-
kenningsrugzakken. Het voeren van het rood- 
en damwild en de moefflons is elke dag om 
11.30 uur, het voeren van de wilde zwijnen om 
14.30 uur. Bovendien kun je heerlijk spelen op 
de avonturenspeelplaats met een vlottenvijver, 
een blote-voeten-pad en de natuur-klimtuin.

Bij ons is de zomer eindeloos
Allwetter zwembad Warstein & sauna

In het Allwetterbad Warstein schijnt de zon 
voor waterratten altijd. Is het buiten onaan-
genaam koud, dan is het goed vertoeven in 
de ruime badlandschappen, wedstrijdbaden 
en rustoase’s. Bij mooi weer is het genieten in 
het grote pretzwembad met ligweide’s. Of in 
de waterspeeltuin, onder de heerlijke water-
vallen of bij een vitaminedrankje aan de bar, 
bij ons voelen jong en oud zich altijd thuis.

Warsteiner Allwetterbad & Sauna
Lortzingstr. 1 | D-59581 Warstein
Tel. 0049(0)2902-3511 | Fax 700352 
www.stadtwerke-warstein.de

Net als bij minigolf is het op deze 18 banen 
eveneens de bedoeling met zo min mogelijk  
slagen de golfbal in de hole te doen belan-
den. Maar toch leer je hier een hele nieu-
we dimensie van het golfen kennen. De golf-
baan is uniek in Duitsland en werd speciaal 
voor Willingen geconstrueerd. Dagelijks ge-
opend. Actuele openingstijden: zie internet 
of informatiebord. Met slecht weer gesloten.

„Hole in one” bij het  
avonturengolf aan het viaduct?

Een bezoek aan de in 1971 stilgelegde lei-
steenmijn “Christine” is beslist de moei-
te waard. Onder leiding van een deskundige 
gids is dit voor jong en oud een overgetelij-
ke belevenis. Vergeet niet een warme jas aan 
te trekken. Je kunt niet alleen mineralen, fos-
sielen en sieraden met halfedelstenen bezich-
tigen, maar eveneens tegen een schappelijke 
prijs kopen. Rondleidingen vanaf 8 personen.

Rondleiding door de onderwereld 
in de leisteenmijn “Christine”

Schiefergrube „Christine“
Schwalefelder Straße 28  
D-34508 Willingen | www.willingen.de 
Telefoon 0049(0)5632-69673

Beleef het bierbrouwen  
in het Willinger Brouwhuis

Na de rondleiding door de brouwerij, waar-
bij vakkundig wordt uitgelegd hoe het bier 
volgens het Duitse Reinheitsgebot van 1516 
moet worden gebrouwen, kun je in de “Hop-
fenstube” of in de “Brauhausstube” gezel-
lig het Willinger landbier proeven. Brouwe-
rijbezichtiging: ma-za om 10.30 uur,vanaf 6 
personen. Groepen vanaf 20 personen op af-
spraak altijd mogelijk.

Willinger Brauhaus
In den Kämpen 2 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-9690500 
www.willinger-brauhaus.de

eindpunt

Snow & Bike Factory  
biedt alles rondom biken

Snow & Bike Factory
Zur Hoppecke 5 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-923751 
www.snow-bike-willingen.de

Ettelsberg-Kabinenseilbahn
Zur Hoppecke 5 | D-34508 Willingen 
Telefoon 0049(0)5632-969820  
www.ettelsberg-seilbahn.de

Met één van de modernste kabelbanen van 
Duitsland gaat het in ruime en comfortabe-
le gondels veilig omhoog naar de 838m ho-
ge Ettelsberg. De panorama-gondels komen 
heel langzaam  de stations binnen! Een gelijk-
vloerse instap zorgt voor ontspannen in- en 
uitstappen! Kinderwagens, rolstoelen, moun-
tainbikes passen er probleemloos in. Het he-
le jaar geopend van 9-17 uur.

Naar de top van de berg met 
de Ettelsberg-gondelbaan

Frei zum verkleben der Karte

Uitgever: 

Sauerland-Tourismus e. V. 
Bad Fredeburg
Johannes-Hummel-Weg 1
57392 Schmallenberg
Tel.: 02974-9698-0
Fax: 02974-9698-33
E-Mail: info@sauerland.com
Internet: www.sauerland.com 
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SAUERLAND BROCHURES BESTELLEN  DNiet alleen in deze maar 
ook in andere brochures vindt u alle informatie die u nodig heeft! Gewoon online 
bestellen: www.sauerland.com/prospekte

SAUERLAND VAKANTIE BOEKEN  Voor uitgebreide informatie en des-
kundige boekingsafhandeling neemt u contact op met het Sauerland-Service-Center:

SERVICE-HOTLINE:  Telefoon: 0049(0)29 74 - 20 21 90
Maandags-zondags van 8-22 uur (24-12: 8-15 uur, 31-12: 8-16 uur, 01-01: 10-22 uur)

INFOS EN BOEKINGEN 24 UUR PER DAG: www.sauerland.com

Sauerland-Ausflugstipps Seen      Sauerland-Wanderdörfer                Sauerland-Ausflugstipps Unterwelten

Radfahren im Sauerland                Bike Arena Sauerland                    Sauerland-Camping

Vrijetijdstips voor gezinnen

Uitstapjes in het 
Sauerland

und Siegerland-Wittgenstein


