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Familievakantie in het vakantieland Baden-Württemberg 

 
 
Vakantiegeluk voor families in Baiersbronn 

Tijd voor elkaar en met elkaar inmiddels, voor vele families, een belangrijk item voor het 

vakantiegeluk. Baiersbronn wilt uw bestemming voor een gelukkige vakantie zijn: tijdens 

een van meer dan 400 begeleide wandelingen in het nationaalpark regio Zwarte Woud, in 

Murgels speelhuis of tijdens een van de 500 kinderevenementen – het is een belevenis voor 

de hele familie. De kinderen genieten doormiddel van het kinder wandel- en beleveniskaart 

(incl. opdracht-stempelkaart) van diverse activiteiten. En met de Schwarzwald Plus kaart 

kunt U vele activiteiten gratis krijgen. 

 

Zomervakantie voor de hele familie in het Hochschwarzwald 

De Hochschwarzwald – de vakantieregio rond Titisee en de Feldberg – is dé bestemming 

voor een zomervakantie met kinderen. Op talrijke themawegen en wandelpaden leren 

kinderen spelenderwijs de natuur te ontdekken. Met de zogenaamde natuurkunderugzak en 

tijdens geocaching gaat de hele familie samen op pad. Boekt u een overnachting bij een van 

onze 380 Card accommodaties, ontvangt u gratis de Hochschwarzwald card. Dit betekend 

voor u, dagelijks gratis gebruik te kunnen maken van meer dan 100 vakantieactiviteiten als 

het zwemparadijs Schwarzwald of de Hasenhorncoaster (meest spectaculaire rodelbaan van 

Duitsland).  

 

Jeugdherbergen in Baden-Württemberg 

Tijd voor een paar dagen lekker weg in het zonnige Zuidwesten van Duitsland. Met het 

Online-Speciaal „DREI für 2“ (drie voor twee) zijn de jeugdherbergen in Baden-

Württemberg die ideale accommodatie tijdens een stedentocht of een weekendje weg in 

Baden-Württemberg. Moderne kamers, aantrekkelijke programma’s voor families, kinderen 

en de jeugd net als gezond en lekker eten – en dit allemaal voor een fantastische prijs. 

Tijdens het Online-Special „DREI für 2“ (drie voor twee) ontvangen families bij boeking van 

drie opeenvolgende nachten in de vakantietijd de derde nacht in geselecteerde herbergen 

gratis. 

 

 Please get in touch with us directly: 

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

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, Germany 
69469 Weinheim 
 
T +49 (0)6201 / 60208 - 12 
F +49 (0)6201 / 60208 - 29 
southwestgermany@tourcomm-germany.com  

 

http://www.baiersbronn.de/startseite/1/de/startseite.html
http://www.schwarzwaldplus.de/
https://www.hochschwarzwald.de/Familienurlaub/Sommerurlaub-mit-Kindern
https://www.hochschwarzwald.de/Familienurlaub/Ausflugsziele-mit-Kindern
http://www.jugendherberge-bw.de/en/Offers/Aktionen-und-Specials/3fuer2Aktion
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