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Ligging & adres
       Gemakkelijk naar de
                     „familie- en kinderregio“

De „familie- en kinderregio“ Landkreis Günzburg ligt centraal 
in het zuiden van Duitsland, halverwege tussen Stuttgart en 
München, op het snijpunt van de autosnel-weg A 7 / A 8.

De hier genoemde uitstappen zijn maar een kleine selectie 
aan vrijetijdsmogelijkheden in de „familie- en kinderregio“. 
Gedetailleerde informatie vindt u in verschillende brochures 
als de cultuur- en museagids, wandel- en fietstoergidsen of 
in het „journal“ voor de „familie- en kinderregio“ met actue-
le lijst met logiesmogelijkheden.

Informatie over de „familie- en kinderregio“

Regionalmarketing Günzburg GbR
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg
Telefoon +49 82 21/95 140, Fax +49 82 21/95 145
E-mail: service@landkreis-guenzburg.de

www.familien-und-kinderregion.de



Cultuur op de voet gevolgd
       Via historische sporen door
                             de Landkreis Günzburg

Interessant en veelzijdig: wie in de „familie- en kinderenre-
gio“ komt, kan zich op een ontdekkingstoer van buitenge-
wone klasse, die ook voor kinderen heel wat plezier brengt, 
verheugen. Hier, in het Zwabische Barokgebied, staat de 
bezoeker verbaasd voor het klooster Wettenhausen en de 
Günzburger Frauenkirche, de voorloper van de wereld-bero-
emde Wieskirche. 17 musea, waaronder het Beierse school-
museum in Ichenhausen, zijn niet alleen bij slecht weer een 
uitstap waard. Burchten en kastelen vindt men over de hele 
regio verspreid, zoals het waterslot van Hürben in Krumbach, 
één van de oudste gebouwen in Beieren.

Een ver buiten de regio bekend bedevaartsoord is Maria 
Vesperbild, waar in de onmiddellijke omgeving het park van 
slot Seyfriedsberg met zijn exotische planten uitnodigt tot 
een wandeling. In de voetstappen van „waterdokter“ Sebasti-
an Kneipp kan men zich in het Krumbad begeven. Traditi-
oneel handwerk en oude gebruiken wachten om ontdekt te 
worden in het streekmuseum in Stoffenried. Nuttige tips 
en informatie over het culturele aanbod van de Landkreis 
Günzburg vindt u in de brochure „Kultur-Erlebnis pur“ en in 
de museumgids van de Landkreis Günzburg.



Fietsen & wandelen  
        Het juiste plekje 
                             voor actieve vakanties

De „familie- en kinderregio“ is ideaal voor actieve vakanties. 
Fietsers houden van de goed bewegwijzerde en gezinsvri-
endelijke fietswegen langs Günz, Kammel en Mindel. Ze 
voeren voorbij aan talrijke bezienswaardigheden en bieden 
een afwisselend landschap, dat de gezinsuitstap tot natuur-
genot maakt. Fietsers kunnen op drie handige rittenbeschri-
jvingen met kaarten, overnachtings- en stopplaatsen op de 
fietsweg van Günz, Kammel en Mindeltal terugvallen.

Wie de regio liever te voet wil ontdekken, heeft een groot 
aantal aantrekkelijke themawandelwegen ter beschikking, 
bijvoorbeeld in Holzwinkel, in de omgeving van het Obereg-
ger stuwmeer of de „Planetenweg“. Het heerlijke uitzicht tot 
in de Alpen is bij heldere föhnwinddagen vanuit Aletshau-
sen mogelijk. Langs de Günz en haar stuwmeer kunnen 
gezinnen met een beetje geluk ooievaars bekijken. Voor wan-
delplezier is er de brochure „Wandern Walken, Wohlfühlen“.

„Rauf auf‘s Rad“ – Speciale gids om te bestellen 

Fietswegen langs rivieren, fietswandelwegen met de Rom-
einen, een aardappeltoer („Kartoffel-Tour“) en veel meer: 
informatieve folder „Rauf auf‘s Rad“ aanvragen! 
Tel. +49 82 21/95 H0. Fax +49 82 21/95 145
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Een regio met perspectieven
      Centrale vestigingsplaats voor industrieën
                                 en leefruimte om lief te hebben

De „familie- en kinderregio Landkreis Günzburg“ in het 
zuiden van Beieren heeft niet enkel voor haar gasten maar 
ook voor ondernemers heel wat te bieden. De regio in het 
Beierse Zwabenland – halfweg tussen de grote centra Augs-
burg en Ulm – is een aantrekkelijke, opbloeiende industriële 
vestigingsplaats.

Aan de grenzen van Beieren met Baden-Württemberg vere-
nigt de „familie- en kinderregio“ het beste uit beide gebie-
den: historisch, cultureel en culinair. Met een hoge koop- en 
economische kracht, lage bedrijfsbelasting en ondernemin-
gen met naam die al in de regio aanwezig zijn, kan ze ook 
in economische branchen punten scoren. Aantrekkelijke 
bedrijfs- en industriegebieden, een uit-stekend uitgebouwde 
infrastructuur die dicht aan de indu-strie aanleunt en de 
centrale ligging in het midden van Europa maken de regio 
interessant voor ondernemingen.



     

Gastronomie en gastheer
       Zich goed voelen en genieten 
                           in de familie- en kinderregio

Voor families met kinderen is de Landkreis Günzburg een 
echte belevenis. Gezinsvriendelijke prijzen en kind-vriende-
lijke overnachtingsmogelijkheden zorgen voor ontspannen 
vakanties. Het aanbod is zo veelzijdig als de regio zelf: vakan-
tie op de boerderij, overnachten in het Hooi-Hotel, in de LE-
GOLAND-partnerhotels, in Kinderland-bedrijven, in bijzonder 
gezinsvriendelijk ingerichte hotels, pensions of privé-logies, 
evenals op de camping aan het meer.

Ook voor het lichamelijke welzijn wordt gezorgd. Van Zwa-
bische specialiteiten tot internationale keuken: een bezoek 
aan een restaurant of eethuis in de „familie- en kinderregio“ 
is een culinair genoegen en valt gegarandeerd bij uw familie 
in de smaak.

Vlak aan de ingang van LEGOLAND® Deutschland en aan 
het slotplein van Günzburg bevinden zich de toeristische 
informatiekantoren die informatie geven over over-
nachtingsmogelijkheden.

Logies kan op telefoonnummer +49 82 21/200700 geboekt 
worden en is te vinden in de logiesdatabank onder: 
www.familien-und-kinderregion.de



     

Hits niet alleen voor kids
       Aantrekkelijke uitstappen voor kinderen, 
                   jongeren en het ganse gezin

In de „familie- en kinderenregio“ is er voor kinderen en jon-
geren heel wat te ontdekken: aantrekkingspunt nummer 1 is 
natuurlijk LEGOLAND Deutschland. In het Allgäu-Skyline-Park 
bij Mindelheim komen vooral de groteren aan hun trekken. 
Voor adrenaline zorgen bliksemsnelle achtbanen.

Kleine en grote waterratten kunnen in het Gartenhallenbad 
Leipheim hun gang gaan of zich verheugen in het poedelen 
in de Oberrieder vijver en in het Zilvermeer. Andere mogelijk-
heden zijn het ridderspeelterrein Winterbach, het BloteVoe-
tenPark aan de oever van de Glött of het Veenbelevenissen-
pad in Jettingen.

Er zijn ook speciale stadstochten voor kinderen en zoveel 
„pleziertjes voor ieder diertje“ als de struisvogelboerderij, het 
roofvogelpark, paardrijden of kinderboerderij garanderen 
een namiddag vol belevenissen. Meer tips vindt u in onze 
„Hits für Kids“-brochure.



     

LEGOLAND® Deutschland
       Een themapark voor
                                 het ganse gezin

Een wereld vol bonte stenen, veel plezier en een goed hume-
ur wachten op de bezoekers van het vierde grootste LEGO-
LAND vrijetijdspark ter wereld in Günzburg. Meer dan 40 
attracties -van kermisattracties tot shows en talrijke gelegen-
heden om zelf creatief te worden – wachten er op kleine en 
grote ontdekkingsreizigers. Sinds kort lokt het nieuwe land 
van de piraten met sprankelende avonturen. Eén ding mag 
je niet missen: het MINILAND®, waar steden en gebouwen in 
miniatuurformaat met meer dan 25 miljoen LEGO®-steentjes 
werden nagebouwd.

Tips bij minder zonnig weer

„Wichtelland Burgau“ (Kabouterland), de kartbaan Bavaria 
in Günzburg of het nabijgelegen Steiff-beertjesmuseum 
zijn ook bij slecht weer uitstappen voor het hele gezin.

LEGOLAND Deutschland: de actuele openingsuren vindt u 
op het internet op www.legoland.de of via de Hotline 
+49 82 21/700 700. Reisweg: autobaan A 8 Stuttgart - Mün-
chen, uitrit Günzburg. Shuttlebus tussen station Günz-
burg (stopplaats IC- en regionale treinen) en LEGOLAND 
Deutschland.


