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Ontspannen en genieten
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Verspreid over de deelstaat liggen 52
kuuroorden en geneeskrachtige
badplaatsen, die traditionele
geneeskennis en moderne geneeskunde
met elkaar verbinden ten voordele van
de gasten die hier rust en ontspanning
zoeken. De gezondheidsvakantie heeft in
de badplaatsen van Nedersaksen een
lange traditie die ook blijkt uit de
klassiek-mondaine badplaatsarchitectuur.

Weidse groene landschappen, de stranden van de Noordzee en de
bergachtige hellingen van de Harz – dat alles is typisch voor de
landschappelijke diversiteit van Nedersaksen.

Prachtige parken nodigen uit tot flaneren,
fonteinen met geneeskrachtig bronwater
brengen al kabbelend een rustgevende
melodie ten gehore en het speciale
bioklimaat heeft een heilzame werking
op het gehele organisme. Tot rust komen,
iets voor uzelf doen en op lange termijn
gezonder en meer ontspannen worden –
dat alles kunt u tijdens uw gezondheids-
vakantie in Nedersaksen!

Nedersaksen – verfrissend
voor lichaam en ziel

TourismusMarketing
Niedersachsen GmbH
Essener Strasse 1
30173 Hannover
Tel. +49 511 270 488-50
Fax +49 511 270 488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.vakantieland-nedersaksen.de
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BAD HARZBURG

Bad Harzburg behoort tot de 4 topkuur-
oorden in Duitsland. Een van de mooiste
badparadijzen van Nedersaksen, de Bad
Harzburger Sole-Therme, nodigt lichaam
en geest uit tot ontspannen. In het binnen-
en buitenbassin, het wellness-paviljoen,
de beautyzone en in de saunabelevenis-
wereld met de unieke zout-grabbo-grot
luidt het motto: ‘van zalig nietsdoen
genieten’.Wie van winkelen houdt, vindt
in Bad Harzburg een prachtige
voetgangerszone, omlijst door trotse
oude kastanjes. De Burgberg-kabelbaan
brengt bezoekers in drie minuten naar de
‘Grosser Burgberg’ die het uitgangspunt
is voor talrijke wandelingen. Plezier voor
het hele gezin bieden het Silberbornbad,
het recreatiebad ‘Krodoland’met een

swingolfbaan, de speelschuur, een over-
dekte manege en de speeltuin, een 12 ha
groot wildpark en het hoog touwparcours
‘Skyrope’ in het Kalte Tal.

NordicWalking, mountainbiken,
paardrijden, golf, tennis, een fitnesscenter
en natuurlijk wandelen – in en rondom
Bad Harzburg kunnen vakantiegasten
actief bezig zijn. Met name het sportpark
bij de renbaan staat met z’n negen
bewegwijzerde walking- en jogging-
trajecten, een outdoor-fitnessparcours en
talrijke andere mogelijkheden voor
activiteiten garant voor een omvangrijk
programma. Sportieve highlights als de
traditionele galoprenweek en talrijke
culturele evenementen of een bezoek
aan de speelbank completeren het
ontspannende en afwisselende verblijf in
Bad Harzburg.

Tourist-Information Bad Harzburg
Nordhäuser Strasse 4
38667 Bad Harzburg
Tel. +49 5322 753-30
Fax +49 5322 753-29
info@bad-harzburg.de
www.bad-harzburg.de

Time-out

Gun uzelf een paar dagen ontspanning.
Vergeet alle zorgen, bezin je op het ‘zijn’
en geniet van de weldadige ‘strelingen’
voor de ziel. Snuif de lucht van vrijheid op
in de heerlijke bossen van de Harz.

�wellnessmassage
� thalasso-lichaamsbehandeling
� intensieve huidverzorging
� 2 x Sole-Therme
incl. saunabeleveniswereld

� solarium
� kleine snack (cafetaria Sole-Therme)
� berg- en dalrit met de
Burgberg-kabelbaan

� toeristenbelasting

ARRANGEMENT VOOR
8 DAGEN/7 NACHTEN
INCL. ONTBIJT
P.P. IN 2-P.K.
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BAD BEVENSEN

Bron van welzijn en populaire
vakantieplaats in de
Lüneburger Heide – Bad
Bevensen biedt zowel voor
wellness en gezondheid alsook
voor ontspannende activiteiten
ideale voorwaarden.

De geneeskrachtige badplaats
in de Lüneburger Heide is
bekend omde geneeskrachtige
warme, jodiumhoudende
zoutwaterbronnen en de
competentie van zijn artsen
en therapeuten.

Bad Bevensen
Marketing GmbH
Dahlenburger Strasse 1
29549 Bad Bevensen
Tel. +49 5821 57-0
Fax +49 5821 57-66
info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen-
tourismus.de
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� 3 dagkaarten voor het
badparadijs Jod-Sole-Therme

� 1 x Lomi-Lomi-Nui-massage
� 1 x kuipbad (hydroxeur)
� 1 x Rasulbad met heilaarde
� overnachting in een drie-
of viersterrenhotel

ARRANGEMENT
VOOR
4 NACHTEN
INCL. ONTBIJT
P.P. IN 2-P.K.

Aloha – het leven liefhebben

v.a. 3

269,00

LAND KAMERUN

Het ‘Land Kamerun’ in het
oosten van de Lüneburger
Heide is de perfecte omgeving
voor ontspannen wellness-
dagen. Behalve een Ayurveda-
gezondheidsdorp en het 1e

Duitse Aardappelhotel bevindt
zich hier een Afrika-Wellness-
farmmet specialiteiten uit
het Afrikaanse ‘Kameroen’. In
het ‘Land Kamerun’ vindt
iedereen gegarandeerd iets
naar zijn smaak.
Land Kamerun Deutschland
Erlebnis- und Urlaubsregion
zwischen Elbe und
Lüneburger Heide
Tel. +49 5862 170
Fax +49 5862 1697
office@land-kamerun.de
www.land-kamerun.de
www.heidefarmen.de
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� 1 x cosmetische basis-
behandeling (peeling,
dieptereiniging, huidanalyse
en huidadvies, gezichts-,
decolleté- en nekmassage,
huidspecifieke
gezichtspakking)

� ’s ochtends conditietraining
�mineraalwater en thee

� saunagangen, wandelingen,
zwemmen

� overnachting in een van de
drie Heidefarms

ARRANGEMENT
VOOR 5NACHTEN
INCL. ONTBIJT
P.P. IN 2-P.K.

Natural Wellness
Heide, Elbevallei & Brinkdorpen

v.a. 3

169,00

v.a. 3

380,00
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