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Persbericht  

 
Lekker dichtbij en toch even tussenuit                     

Actieve zomervakantie in het vakantieland Baden-Württemberg 

Met groene bossen, glinsterende meren en rivieren en kilometerslange rustige wandel- en 
fietspaden is het zuidwesten van Duitsland een schitterend alternatief voor de drukke 
Europese stranden. De meest zonnige regio van Duitsland is slechts een paar uurtjes reizen 
met de auto of trein van Nederland vandaan. Warm weer, mediterraan klimaat, attracties 
voor de hele familie en gastvriendelijke accommodaties maken deel uit van dé 
vakantiebestemming. Nieuw in het Zwarte Woud is de indrukwekkende hangbrug Wild Line. 
Nog best onbekend bij de Nederlandse gasten zijn de Schwäbische Alb en het kasteel 
Sigmaringen, een kasteel als in het verhaal van Raponsje. En voor de beste kortingen maak 
je gebruik van de Hochschwarzwaldcard, een kortingskaart waar je tot wel €400 kunt 
besparen. www.tourismus-bw.de 

 

NIEUW in het Noordelijke Zwarte Woud: de Wild Line hangbrug  

Je kunt veel meer beleven in het Zwarte Woud dan alleen maar wandelen. Op 21. Juli opent 
de Wild Line handbrug, het nieuwste outdoor avontuur van Duitsland. De hangbrug van Bad 
Wildbad is 380 m lang en ligt 60 meter boven een kloof aan de kant van de Sommerberg. 
Met een spectaculair 360 graden uitzicht is het dé gezinsvriendelijke bestemming in het hart 
van mysterieuze ongerepte heidevelden, bossen en ravijnen. Andere nabijgelegen attracties 
zijn onder meer een tandradbaan, een boomkroonpad met een 40 meter hoge uitkijktoren en 
een sprookjesachtig wandelpad. www.wildline.de, www.mijn-zwartewoud.nl/aktivitaeten/de-
highlights/  

 

Kasteel Sigmaringen: zetel van macht 

Het op een na grootste kasteel van Duitsland ligt op een heuvel boven de Donau en lijkt op 
een neogotisch sprookjespaleis. Just hier, 90 minuten ten zuiden van Stuttgart, de 
Hohenzollern stichtte in 1870 de natie van Duitsland. Bezichtig een aantal van de 480 
kamers gevuld met origineel antiek interieur, drink koffie in het café en neem de peperkoek 
uit deze streek mee naar huis. Het kasteel Sigmaringen is de perfecte plek voor een pauze 
tijdens het fietsen, roeien of bergwandelen langs de Donau. www.schloss-sigmaringen.de 
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De oude magie: het Zwarte Woud is romantisch en betaalbaar 

Het Zwarte Woud biedt zoveel meer dan spectaculaire bergen, diepblauwe wateren en wilde 
romantische watervallen voor de actieve wandelaars en fietsers. De Hochschwarzwald Card 
maakt het verschil: Boek een verblijf van minimaal twee nachten in een van de 400 
geselecteerde hotels in het Zwarte Woud en ontvang de kaart gratis. Het is uw kortingskaart 
voor attracties, activiteiten als golf, fietsverhuur en boottochten, kabelbanen en het openbaar 
vervoer. Bespaar tot wel €400 per persoon. www.hochschwarzwald.de/Sommer, 
www.hochschwarzwald.de/Card 

 

De Schwäbische Alb: volg het avontuur en de highlights – nieuwe kaart verschenen  

Een uur ten zuidoosten van Stuttgart nodigen de kalksteen bergen van de Schwäbische Alb 
wandelaars en fietsers uit, op zoek naar een meer natuurlijke vakantie terzijde van de drukke 
toeristische steden. Denk bijvoorbeeld aan eindeloze hei doorkruist van 60 duidelijk 
bewegwijzerde wandel- en fietspaden, mysterieus grotten en waardevolle archeologische 
vondsten. Vanaf de Albtrauf, een steile helling 1000 meters hoog, kunt u zelfs tot de Alpen 
kijken. De belangrijkste toeristische highlights van het 200km lange gebergte zijn nu te 
vinden in een nieuwe kaart. Deze en andere brochures (Duitstalig) kunt u direct aanvragen 
via http://prospektbestellung.toubiz.de/salb/de, www.schwaebischealb.de/Aktiv 
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Please get in touch with us directly: 

 

State Tourist Board Baden-Württemberg 
Esslinger Strasse 8 
70182 Stuttgart, Duitsland 

T 49 (0)711 / 23858 - 0 
F 49 (0)711 / 23858 - 99 
www.tourism-bw.com 
info@tourismus-bw.de 

 

TourComm Germany GmbH & Co. KG 
Olbrichtstraße 21, Duitsland 
69469 Weinheim 
 
T +49 (0)6201 / 60208 - 13 
F +49 (0)6201 / 60208 - 29 
southwestgermany@tourcomm-germany.com  
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