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Afkoeling na de zomer? Gouden herfst in Baden-Württemberg 

Zon en geen regen - de hete zomer van 2018 was bijna record brekend. De herfst komt 
echter langzaam dichterbij, het juiste moment om in Baden-Württemberg de nazomer in te 
ademen! Uitgebreide wandelingen in het noordelijke Zwarte Woud, de Indische zomer in het 
Donaubergland of wellness in Bad Mergentheim - de herfst is divers en er is voor elk wat 
wils! Speciaal voor gezinnen is 's werelds grootste pompoenbeurs in Ludwigsburg een 
hoogtepunt en in Konstanz aan de Bodenmeer wachten spannende evenementen! 
www.tourismus-bw.de 

 

Ludwigsburg: 's Werelds grootste pompoen-tentoonstelling 

Herten, uilen en eekhoorns - meer dan 450.000 pompoenen metamorfoseren het „Blühende 
Barock“ in Ludwigsburg vanaf 31 augustus – 04 november 2018 in een uitzonderlijk 
pompoenbos. Een speciaal hoogtepunt is de bootregatta in uitgeholde pompoenen (22 en 
23.09.) en het Europees kampioenschap in pompoen wegen (14.10.) - het record van 1190.5 
kg is te verslaan! Wie thuis gigantische pompoenen wilt kweken, kan ter plaatse zaden 
kopen bij het Schlachtfest (04.11.) De culinaire mogelijkheden zijn ook onbeperkt: van 
pompoen-„Maultaschen“ tot pompoen-secco, er is alles wat je hartje begeert. 
www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de, www.blueba.de 

 

Konstanz: Verrassingen op en aan het Bodenmeer 

Mystieke sfeer, veelzijdige ervaringen, gouden pracht: de combinatie van spannende en 
dromerige plaatsen in de herfst creëert een speciale flair over de grootste stad in de 
Vierländerregio Bodensee. Herfst boottochten op het water evenals rondleidingen door het 
centrum van de pittoreske oude stad nodigen uit voor ontdekkingstochten. Topevenementen 
zoals het „Gräfliche Schlossfest“ op het eiland Mainau (3 t/m 7 oktober), het Duits-Zwitserse 
Oktoberfest (14 september t/m 3 oktober), de nieuwe pleziervaartuigen met proeverij van gin 
en whisky, de herfst Jazz en de koopzondagen fascineren door het aanbod van kleurrijke 
evenementen - meestal inclusief een adembenemend uitzicht op het meer en de Alpen. 
www.konstanz-info.com. 
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Bad Mergentheim: Wandelen, wijn en wellness 

In de herfst toont het kuuroord Bad Mergentheim zijn mooiste kant. Cultuurliefhebbers 
genieten volop tijdens een bezoek aan het „Residenzschloss“ met de barokke Schlosskirche 
en een wandeling door het Kurpark, een van de tien mooiste parken in Duitsland. Actieve 
vakantiegangers genieten van de herfstsfeer tijdens een fiets- of wandeltocht door het mooie 
Tauber-dal en de romantische wijngaarden. En na een drukke dag ontspannen uw 
vermoeide benen in de bekroonde Solymar Spa - inclusief pittoreske zonsondergangen 
vanuit de panorama-sauna! www.bad-mergentheim.de/nl/ 

 

Donaubergland: Indian Summer voor de deur 

Kleurrijke loofbossen, wit stralende kalkrotsen en tussenin de meanderende Donau: in de 
gouden herfst trekt het Donaubergland fietsers en wandelaars. Bijzonder indrukwekkend is 
de Donau-fietsroute tussen Donaueschingen en Sigmaringen: en terug gemakkelijk met te 
trein. Wandelaars kunnen zelfs letterlijk op "DonauWellen" (golven) wandelen: de vijf 
premium trails en de Donauberglandweg leiden naar de mooiste uitkijkpunten in het midden 
van het natuurpark. Niet voor niets wordt het dal van de Boven-Donau ook wel "Zwabische 
Grand Canyon" genoemd - adembenemende landschappen en uitzichten altijd inclusief! 
www.donaubergland.de  
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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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