Rondreis Noord Duitsland :

Camping Sonnenberg Sonnenberg 3 29328 Müden/Örtze N 52º 53’ 17” - E 10º 5’ 57”

Aan de rand van dit mooie authentieke dorpje, ook wel die Perle der Südheide genoemd, midden op de
Lüneburgerheide, vind U deze mooie camping waar U gegarandeerd geniet van de schitterende natuur.
Ontdek zelf de levendige en vrolijke kleuren van de Lüneburgerheide! Het is veel meer dan een mooi
plaatje op een ansichtkaart. De heide heeft zijn eigen, verrassende karakter. De landschaps- en
vegetatievormen in de drie natuurparken bieden een afwisselend, uitermate variërend en spannend
natuurlandschap dat uniek is Europa. De Lüneburgerheide is de perfecte omgeving om te wandelen en te
fietsen, onze omgeving is licht glooiend met fantastisch mooie uitgezette fiets en wandelroutes. Bij de
receptie kunt U gratis een boekje krijgen met een 10 tal prachtige fietsroutes, het grootste gedeelte start
direct vanaf de camping! Daarnaast hebben we ook nog een 30 tal wandelroutes die ook midden door de
prachtige natuur van de Lüneburgerheide gaan. Ook de steden op de Lüneburgerheide bieden volop
afwisseling. Ze zijn in de oude handwerk traditie gebouwd, dragen kenmerken van de oude stempel en
weerspiegelen de levenswijze in de afgelopen honderd jaar

Om lekker rond te slenteren of te shoppen liggen beide historische steden Lünenburg en Celle vlakbij Uw
vakantieplaats.

Celle een prachtige stad.

Camping ABC- Trittauerstr.11 22946 Großensee N 53º 36’ 42 “ E 10º 20’ 38”

Deze camping ligt dicht bij de Hanzestad Hamburg bij een van de mooiste zwem meren van Duitsland. Het
is ongelooflijk dat dit prachtige natuurpark zo dicht bij een wereldstad ligt. Ook kunt u hier geweldig
fietsen zoals de Stormarner 3 meren tocht.
.

Hamburg een wereldstad

We bezoeken de stad Hamburg met zijn Elbe , de Alster havenstad , de Vismarkt of de Reeperbahn of
gewoon heerlijk shoppen , Hamburg heeft u veel te bieden. Ook uw bezoek waard is de Ahrensburg met
zijn slot en tuinen. In Trittau kunt u in de voetsporen van Napoleon duiken breng een bezoek aan de
Napoleon brug bij Trittauer watermolen ook hier kunt u heerlijk winkelen.

California Ferienpark Große Heide 26
24217 Schönberg N 54º 25’ 45” E
10º 21’ 51”

geen fout van de kapitein dit is de vlag van Sleeswijk
Holstein.

Direct aan het strand van de Oostzee in de Kielerbocht ligt deze parkachtige camping , fietsen rusten en
van de zee genieten, maar een bezoek aan de stad Kiel mag niet ontbreken.

Vanuit Kiel varen de ferries naar alle Noorse landen:

Knaus camping park Oytensee 1 28876 Oyten/Bremen N 53º 2’ 47” E 9º 0’ 13”

Oyten is de ideale vertrekbasis voor het in heel Duitsland bekende Wümme-fietspad en ritten in het
prachtige Noord-Duitse landschap of om de Bremer stadmuzikanten te bezoeken in de nabijgelegen
Hanzestad. Ontspanning vindt u in het KNAUS kampeerterrein Oyten en het ongerepte landschap rond
Oyten dat gedeeltelijk onder landschapsbescherming valt.
Het kampeerterrein Oyten ligt aan een idyllisch zoetwatermeer van een kilometer en is de perfecte
ontspanningsplaats aan de zuidelijke stadsgrens van Bremen. Zijn oppervlakte herinnert aan een
landschapspark waarin de kampeerplaatsen en huurobjecten, die allemaal vlakbij de Badesee liggen,
uitstekend zijn geïntegreerd. Hanze Stad Bremen is uw bezoek meer dan waard. De naam van Bremen is
verbonden aan het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten. De muzikanten worden met een standbeeld geëerd.
Een ander symbool van de stad is het Rolandstandbeeld uit 1404 dat de vrijheid van de stad symboliseert. Beide
beelden staan voor het raadhuis, een belangrijk gotisch bouwwerk uit dezelfde periode met een façade in de stijl van
de Wezerrenaissance. Het Roland-beeld en het oude raadhuis staan sinds 2004 samen op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO

