INFORMATIE VOOR GASTEN VAN FerienhausFrankenau, 35110, Am Sternberg 229
en 231, Informationsmappe für tolle Ausflugsmöglichkeiten.
GASTENINFORMATIE Ferienhaus Frankenau 231 en 229
Inhoud: Frankenau en het Feriendorf Frankenau; Winkels; Restaurants; Sport: wandelen, fietsen,
wintersport, watersport, vissen, golfsport, zwembaden, kano; Cultuur en steden; Ausflugtips.

WELKOM
Onze Vakantiewoningen Ferienhaus Frankenau 231 en 229 liggen op circa 260 kilometer van
Arnhem in de vakantieregio’s Hessen, naast het Sauerland, de mooiste vakantieregio´s in Duitsland.
De woning is gelegen in het Feriendorf Frankenau aan de rand van het National park Kellerwald. Er
zijn uitgestrekte bossen, schilderachtige meren, zachtglooiende heuvels, zuivere lucht,
vakwerkhuizen en een gastvrij onthaal. De Edersee – het op 1 na grootste stuwmeer van Duitsland ligt vlakbij. U kunt er vissen en varen.
Vanuit onze woning loopt u in het nationaal park Kellerwald-Edersee. Diverse bewegwijzerde routes,
tot aan de Edersee. Wandelen, fietsen, watersport, golfsport, zwembaden, winkels, cultuur en grote
steden. KellerwaldUHR is het voorlichtingscentrum op 150 meter van de woning!.
Naast het park is een manege. Een tocht per huifkar door het Kellerwald is een bijzondere ervaring.
Leuk om met kindferen te doen. Verder zijn in de regio is een kinderboerderij, een (gratis)dierentuin,
speeltuin en zelfs een kartbaan.
In de winter kunt u skiën en langlaufen in de gezellige wintersportplaatsjes zoals Winterberg en
Willingen. De dichtsbijzijnde familiepiste ligt op10 km afstand. Kortom een omgeving om heerlijk te
ontstressen.
WILLKOMMEN
Wir freuen uns Sie in unserem Wohnung zu begrüssen.
Han en Marja van Wieringen

Frankenau
Op 1 km afstand van onze woning ligt in een heuvelachtige en bosrijke omgeving het stadje
Frankenau. Het is een rustig stadje met ruim 1500 inwoners. Bezoek lunchroom bakker Caspar, de
KellewaldHalle en het Kellewalduhr. Er is een voetpad naar Frankenau. Geld pinnen bij de
Sparkasse en per pin goedloop tanken in Frankenau.
Ferien(haus)dorf Frankenau
Op één kilometer afstand van het kleine stadje Frankenau ligt het Feriendorf Frankenau. Het is geen
vakantiepark, maar een “DORF”. Het Dorf ligt in Hessen, tegen het zuidelijk deel van het Sauerland
op zo’n 375 km afstand van Utrecht. Het Feriendorf ligt tegen een helling en heeft een mooi uitzicht
over het dal en grenst direct aan het Nationaalpark Kellerwald Edersee. Op het park staan 185
vrijstaande vakantiewoningen. De vakantiewoningen liggen aan de openbare weg. Er zijn
vrijstaande vakantiehuizen en ruime appartementen, die in vakwerkhuizen zijn ondergebracht. Per
vakwerkhuis zijn er twee appartementen, een op de begane grond en een op de bovenverdieping.
De Ferienwohnungen verschillen qua inrichting, omdat ze in bezit zijn van particuliere eigenaren.
Veel particulieren op het park verhuren hun huis zonder tussenkomst van reisorganisaties of andere
personen. Hierdoor kunnen zij de prijzen laag houden en zelf de perioden bepalen waarin zij willen
verhuren.
Helaas zijn de receptie en het restaurant op het park nog gesloten. Er zit vis in de vijver, maar let op
een visvergunning is eigenlijk vereist. U kunt in de vijver zwemmen, maar het openluchtzwembad in
Vöhl ligt op 7 km.
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Winkels/Laden
Frankenau 1 km, boodschappen en lunchroom.
Edeka supermarkt, slijterij, drogist, slager, bakkers en een aantal restaurants. Voor uw al uw
dagelijkse boodschappen en koffiedrinken en ontbijten bij bakker Caspar.
In Frankenau zijn de winkels op zaterdagmiddag rond 13.00 uur gesloten.
Frankenau ligt slechts één kilometer van Feriendorf Frankenau en makkelijk te vinden. Het park
uitrijden, links af de weg op en je rijdt er op af.
Bäckerei en lunchroom Caspar Waldecker Strassee 4 35110 Frankenau, tegenover de EDEKA.
Bij Bäckerei Casper kun je broodjes bestellen die 's morgens aan huis bezorgd worden. Vul in de
winkel een formuliertje in, betaal vooraf en het brood wordt ‘s-morgens aan de voordeur gehangen.
Deze bakker is zaterdagmiddag gesloten maar zondags wel een aantal uren geopend.
Edeka : Waldeckerstraße 1 35110 Frankenau openingstijden. Geld pinnen:
Sparkasse Waldeck-Frankenberg: Ederstraße 9 35110 Frankenau. Dit is de bank tegenover de
benzinepomp (naast Bakker Paul).
Frankenberg 14 km
Aldi: Ruhrstrasse 15 35066 Frankenberg Openingstijden: ma.t/m za. 8.00 uur - 20.00 uur Balzer
(Bouwmaterialen, tegels, sanitair, etc): Siegener Straße 18 35066 Frankenberg Hercules:
Röddenauerstraße 20 35066 Frankenberg (kachelhout is hier goedkoop). Openingstijden: ma.t/m za.
8.00 uur - 21.00 uur. ZONDAG is alles gesloten !!
dierentuin, gratis entree.
Mc Donalds in Frankenberg: 3 uur gratis WIFI.
Let op de goedkoopste drogisterij zit naast de Mc Donalds.
Bad Wildungen 18 km. Bad Wildungen 25 minuten. Sfeervol centrum met winkels, cafés,
vakwerkhuizen, parken en terrasjes. Aldi Bad Wildungen: Bahnhof 3 34537, Edeka-Herkules SB
Warenhaus: Odershäuser Straße 10 34537, Lidl : Itzelstraße 34 34537 Bad Wildungen. Mc
Donalds gratis WIFI, Giflitzer Strasse 12, Bad Wildungen.
Korbach 24 km Bij uw aanreis rijdt u langs Korbach en het is handig daar alvast de boodschappen
te doen. Korbach is vanaf Am sternberg een half uurtje rijden met de auto. Aldi: Am Mühlergraben 2
34497 Korbach en Strother Straße 37 34497 Korbach, Aldi: Südring 30 34497 Korbach, Herkules
Bau- und Gartenmarkt: Westpreußenstraße 4 34497 Korbach Tel: (56631) 9 56 70, Kaufland:
Flechtdorferstraße 5 34497 Korbach

Restaurants
Hessischer Hof 1 km
Rieschstraße 21 35110 Frankenau Telefoon: 06455-215 http://www.gasthof-hessischer-hof.
Openingstijden van 12.00 uur tot 13.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 uur. Met ‘Karte’ betalen is
mogelijk. Gesloten op woensdag en donderdagmiddag.
Waldecker Hof 1 km.
Frankenberger Straße 1 35110 Frankenau http://www.waldecker-hof-paffi.de Het landelijk ingerichte
restaurant biedt plaats aan 60 personen en ligt centraal in Frankenau. Ook hier is de bediening
prima (spreken zelfs een beetje nederlands) en het eten is prima. Alles behalve duur. Dagelijks
geopend van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 16.00 uur tot 01.00 uur. Dinsdags gesloten.
Gaststaette Stiehl
Korbacherstraße 16 Altenlotheim Telefoon: 0049-(0)6455-233 http://www.stiehls-altenlotheim.de Email: gastaette-stiehl@web.de Voedzame regionale specialiteiten tot mediterraans georienteerde
gerechten. In de "Biergarten" geniet u van huisgemaakte grillspecialiteiten van vlees uit eigen
slagerij met verse salades en bier uit het vat.
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Gasthaus Pension “Zum Elsebach”zum Elsebach 2 34516 Vöhl Schmittlotheim Tel.:05635/312
http://www.zum-elsebach.de Dit restaurant ligt direct aan de mooie wandelroutes. Hier kan men
kiezen uit verschillende drie- of viergangenmenu's met de keuze uit vis , vlees of wild. Het vlees
komt uit eigen slachterij. De zelfgemaakte taarten zijn een aanrader. Betalen, In restaurants en
winkels is vaak geen pinautomaat en contant betalen is in Duitsland nog gebruikelijk. Zorg voor
contant geld en let op de openingstijden.

WANDELEN Routes beginnen op 100 meter van de woning.
Vanuit onze woning wandelt u gelijk het natuurpark in. Als u naar de parkeerplaats en ingang “Euler” gaat
ziet u daar de routes en markeringen. Wandelen is in dit gebied een nationale sport en er zijn veel
wandelverenigingen.Er bestaat veel informatie over wandelingen en uitstapjes in Hessen. Verken eerst
de omgeving en bezoek het nieuwe KellerwaldUhr en het startpunt van de vele bewegwijzerde
wandelingen door het Kellerwald. Uit onze woning gaat u rechtsaf de asfaltweg op, einde linksaf naar
boven, tussen de twee grote stenen door het bos in en het eersts pad rechts gaat naar het nieuwe
gebouw “KellewaldUHR” .
U loopt daar langs en komt bij de borden waarop de bewegwijzerde routes staan.
U kunt zelfs vanuit de woning vanaf dat punt naar de Edersee. Neem eerst eens de asfaltweg naar
beneden en komt langs de boerderij met de huifkarrenverhuur. Daar gaat u rechtsaf en u loopt langs de
manege, langs het voetbalveld en de tennishal. Verder loopt u langs de verlaten minigolfbaan en de
speeltuin en de vijver van het park.
Beneden komt u op de parkeerplaats en u ziet het bord: “Wandelpad naar Frankenau”. Dit asfaltpad volgt
u naar Frankenau. Bij de Sparkasse kunt u pinnen en u bezoekt daar de lunchroom “Caspar”. De Edeka
voor de dagelijkse boodschappen zit er tegenover. Loop door de winkel naar achteren voor de dranken.
Een fles wijn kost er 2.99.

De Urwaldsteig is een 68 km lange wandelroute rondom de Edersee, verdeeld in zes etappen. De
eerste etappe, 13 km lang, start vanaf de parkeerplaats bij Slot Waldeck. Voor degenen middels een
kortere wandeling willen genieten van de natuur, zijn er ook nog een 10-tal kortere routes uitgezet.
Informatie bij de plaatselijke VVV’ `s ’’ Edersee Touristic ’’ rondom de Edersee in Waldeck,
Edertal-Affoldern, Vöhl en aan de Edersee-Staumauer. De bijzonderheden van het nationaal park
bereikt u langs de gemarkeerde wandelwegen. Van de wandelparkeerplaatsen van het nationaal
park uit zijn rondwandelingen met dieren- of plantensymbolen aangeduid. Door het nationaal park
lopen de regionale hoofdwandelwegen „Kellerwaldsteig“ en „Urwaldsteig-Edersee“, die met een
„K“ resp. „UE“ zijn weergegeven. Aan bepaalde wegkruispunten staan "wegwijzerbomen" met
plaatsbenaming. Ze dienen als oriëntatiepunten voor de wandelaar. www.naturpark-kellerwaldedersee.de www.wandelvakantie.biz
REGEN? Bezoek dan :Kellewalduhr en het NationalparkZentrum Kellerwald, Weg zur Wildnis 1,
34516 Vöhl-Herzhausen, Telefon: 05635 992781,www.NationalparkZentrum-Kellerwald.de
De ingang van het nationaal park Kellerwald-Edersee ligt circa 50 meter van de vakantiewoningen
Am Sternberg 229 en 331. De UNESCO Besloot in 2011 dat het Kellerwald-Edersee als de “Oude
beukenbossen van Duitsland”, worden opgenomen in de lijst van werelderfgoed.
Regen? Ga met de trein van Frankenberg naar het centrum van KORBACH
.

FIETSEN.

Vanuit de woning kunt u met een mountainbike het bos is. De recreatieve tourfietsers
kunnen beter starten op een bestaande fietsroute. De autowegen naar omliggende plaatsen zijn niet
geschikt voor fietsers, omdat aparte fietspaden ontbreken en autoverkeer daar 100km/u mag rijden.
Entdecken Sie das Edertal und den Edersee mit dem Fahrrad
www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/nl/natuurbeleven/fietsen/overzichtskaart/

www.nationalpark-kellerwaldedersee.de/nl/natuurbeleven/fietsen/o
verzichtskaart/

3

INFORMATIE VOOR GASTEN VAN FerienhausFrankenau, 35110, Am Sternberg 229
en 231, Informationsmappe für tolle Ausflugsmöglichkeiten.
http://www.fahrradreisen.de
Bikepark Winterberg Voor de moutainbikers is er Bikepark Winterberg. Dat scoort met professioneel
aangelegde trajecten.Het is het grootste in zijn soort in Midden- en Noord-Duitsland.

VAREN

MOTORSPORT
Voor de motorliefhebber is deze locatie aan te bevelen, vanwege de goede bereikbaarheid en de
prachtige omgeving waarin het heerlijk "toeren" is.

Watersport Edersee:
het op 1 na grootste stuwmeer van Duitsland.
Vlakbij Ferienpark Frankenau bevindt zich het de Edersee. Bij dit uitgestrekte meer kunt u duiken,
zeilen, surfen, waterskiën, kano- en bootvaren, vissen of zwemmen.
Vissen

JAGEN
Schietkino, Waffen Janka, Petersberg, zaterdag van 9 tot 13.00 uur, Waffen Wiegand:
Kasselerstrasse 56, Warburg, Jagd und Freizeit: Jahnstrasse 22, Frankenberg,
Kanosport, Eder, Edersee, Fulda, Schwalm, Altwildunger Str. 11, 34549 Edertal, tel. +49 (0) 5621 /
74391
www.eder-kanu.de , info@eder-kanu.de
Diemel, Diemelsee, Weser, Holger Pavlu, 34519 Diemelsee, tel. +49 (0) 5255 / 930089
www.kombinatour.de, Pavlu@t-online.de

Dierentuin op 14 km .
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In Frankenberg is een kleine dierentuin, gratis toegankelijk.
in het WildtierPark Edersee, de dierentuin, kan men de inheemse wilde dieren zien. In grote
verblijven leven wolf, lynx en wilde kat, wisent, edelhert en in het wild levend paard.

Paardensport Huifkartochten op 300 meter.
Er is een manege direct naast het park (huifkartochten en paardrijden).

Vogels spotten, Baardgier, Kraangier

Vogelkundigen, waren de sterk bedreigde
kraangierensoort via internet op het spoor toen een dier met een sattellietzender over WaldeckFrankenberg vloog. Natuurvrienden van Duitsland observeren zeer nauwlettend de inheemse
vogelwereld. Samen met gastobserveerders leverden 167 vogelkundigen uit Waldeck-Frankenberg
hun gegevens aan op de website van ORNITHO.DE. Zij hebben tot nu toe 253 vogelsoorten
geregistreerd.

Standseilbahn naar de Peterskop
Karten in Willingen
Er zijn 20 karts met gasmotoren waarvan er tien tegelijkertijd op de ca. 300 m lange baan mogen.
Kart- & Bowlingcenter Willingen, Am Hoppern, D – 34508 Willingen, Tel. 0049 – (0)5632 – 966 19 94.
Für kleine und große Rennfahrer - und solche die es werden wollen. Hier kann man seine
fahrerische Klasse testen, Renntechniken wie das Abbremsen einer Schikane üben oder einfach
mal so richtig Gas geben und sich wie Schumi fühlen. In unserer 40 mal 60 Meter großen Halle im
Hoppecketal finden sich neben der Kartbahn auch ein Bowlingcenter mit vier Bahnen und das Bistro
Ook in Neu Astenberg, bij Winterberg, is een indoor kartbaan.
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Sommer rodelbahn of glijbaan. Bij de sommer rodelbahn kunnen kinderen (en
natuurlijk ook vaders en moeders) zich uitleven. Zo kan men er rodelen, minigolf spelen en is er een
trampolinepark en een kinderboerderij. Ook kan men hier de inwendige mens versterken met o.a.
diverse piza’s. De sommerrodelbahn is gelegen in Nlederwerbe (tussen Vohl en Waldeck). Afstand:
22 km.

Maislabyrinth: soort kinderboerderij, tussen Vohl en Basdorf.
http://www.maislabyrinth-edersee.de

Zwembaden in de omgeving
Eriebnisbad Heloponte, Streesemannstraße 2 34537 Bad Wildungen Tel: +49-(0)5621-1600
Internet: www.heloponte.de : Heloponte is het hele jaar open en beschikt over een meerdere buitenen binnen-baden. Binnen beschikt men over een extreem grote whirlpool, wedstrijdbad, groot bad
(ondiep) voor kinderen en een aparte ruimte met allerhande speeltuigen en badjes voor de kleintjes.

Ook de interne mens wordt niet vergeten. Van een simpel drankje tot en met een maaltijd is
verkrijgbaar. In de wintermaanden beschikt men naast het zwembad over een openluchtkunstijsbaan. Eigen schaatsen kunnen gebruikt worden maar zijn ook te huur. Het hele jaar open.
Kijk op hun site voor de openingstijden en prijzen Afstand vanaf am sternberg 229 en 231: 16,8 km.
Henkel Erlebnisbad in Vöhl
Henkelstraße 34516 Vöhl Tel: +49-(0)5635-370.9259 Internet: Erelbnisbad in Vöhl (via google). Het
Henkel-Erlebnisbad is een buitenbad en is daardoor niet het gehele jaar open. Het beschikt over een
70 meter lange glijbaan, sauna, ligweide, dampfbad en voor de intere mens een
bistro.Openingstijden zijn: ma t/m vr van 10.00 - 20.00 uur. Za en zo van 10.00 – 19.00 uur. Bij
slecht weer kan men echter besluiten het zwembad gesloten te houden. Afstand vanaf am sternberg
229 en 231: 19,4 km.

Waldschwimmbad Löhlbach 8 km
Armsfelder Weg 35114 Haina-Löhlbach Tel: +49-(0)6455-482. Het is een verwarmd openlucht
zwembad. Watertemperatuur 24 graden. Voldoende parkeerruimte. Naast een groot hoofdzwembad
met een diep- en een ondiep gedeelte, beschikt het zwembad over een apart badje voor kleine
kinderen, een beachvolleybal veld etc. Uiteraard is er ook de nodige kleedruimte aanwezig alsmede
een kiosk met zonneterras. Open van half mei tot half september. Openingstijden dagelijks van
10.00 – 19.00 uur Afstand vanaf am sternberg 229 en 231: circa 7,2 km.

Duiken in de Edersee
Op meerdere plaatsen in de Edersee vinden er duikactiviteiten plaats. Sport duiken, leren duiken,
alle mogelijkheden zijn aanwezig.
In de Edersee liggen enkele dorpen die na de bouw van de Sperrmauer onder water zijn verdwenen.
Afstand: 25 km. Adres: RONIC Tauchsport GmbH, Ederseerandstr. 11 a, 34513 Waldeck-West.
Schatzoeken in Hessen met geocaching
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GOLFEN Voor meer informatie over golfbanen in de buurt kunt u terecht op de website:
http://www.golfvakantie.de GOLFEN, Hessen kent vele Golfbanen, ook voor de beginners. De

Golfbaan in Bad Willungen ligt op een half uurtje rijden van onze woning.

CULTUUR

De regio Hessen is ook cultuur-historisch zeer interessant met steden als Marburg,
Bad Arolsen, Frankenberg, Waldeck en Bad Wildungen. Marburg; Umweltzone "Umweltzones".
Deze milieuzones hebben als doel de luchtkwaliteit te bevorderen. Je mag zo'n gebied alleen
inrijden wanneer je auto een milieusticker heeft. Deze milieustickers (Umweltplaketten) kun je online
aanvragen, maar ook persoonlijk in de ANWB-winkel bestellen. De sticker wordt dan thuisgestuurd.
Marburg is een stad met ongeveer 50 000 inwoners en ligt aan de rechteroever van de Lahn en
heeft een goed bewaard middeleeuws stadscentrum.Het bergstadje heeft een sfeervol historische
centrum. Steile straatjes, trapjes en een lift overbruggen het hoogteverschil tussen het boven- en
benedendeel van de stad. Het slot en de Elisabethkirche zijn de belangrijkste bezienswaardigheden
van Marburg.
In de Marienkirche zijn interessante fresco's te zien en vier grafmonumenten van Hessische vorsten.
Het marktplein is begrensd door historische vakwerkhuizen uit de veertiende tot en met de
zeventiende eeuw. Het oudste huis, het Steinhaus dateert uit 1318. Frankenberg Sinds ongeveer
het jaar 500 onderhielden de Franken hier een vestiging, maar de Frankenberg was daarna enige
eeuwen waarschijnlijk onbewoond tot de landgraaf van Thüringen er in 1233 een burcht en een stad
stichtte. De stad werd een militair steunpunt tegen de aartsbisschop van het in het zuiden gelegen
Mainz. Nog in dezelfde eeuw begon op de berg de bouw van de van veraf zichtbare gotische
Liebfrauen-kerk. Frankenberg is in de loop der eeuwen aan enkele grote branden ten prooi gevallen.
Het enige huis dat die brand van 1476 overleefde is het "Steinhaus" aan de Pferdemarkt
(Paardenmarkt), welke tegenwoordig wordt gebruikt als bibliotheek. Een symbool van de welvarende
eeuw die Frankenberg kende is het opvallende raadhuis met zijn tien torens, Op de begane grond
van dit raadhuis wordt nog elke zaterdagochtend een markt met lokale producten
gehouden.(Landfrauenmarkt) Dit is dan prima te combineren met een bezoek aan het gezellige
winkelcentrum. Korbach
In Korbach smelten de Duitse kleinstadtraditie en het moderne heden samen. De stad is
tegenwoordig een zeer gezellig inkoopcentrum en biedt naast een uitnodigende voetgangerszone
ook veel historie. De goed bewaard gebleven oude stadskern met veel vakwerk- en
steengevelhuizen,en gotische kerken en pakhuizen, zijn getuigen van Korbachs grote verleden. In
de middeleeuwen was er in Korbach een frankische koningshof, waaruit de stad zich ontwikkelde. In
1188 kreeg de stad het Soester stadsrecht en maakte deel uit van de bond van Hanzesteden. Het
museum heeft waardevollen kunstschatten en biedt inzicht in 1000 jaar stadgeschiedenis. Maar ook
voorwerpen van de belangrijkste goudopslagplaats in Duitsland en een grandioze blik in de oertijd.
In het Korbacher Museum verenigen zich op eenmalige wijze de historische- en moderne
architectuur, welke is bekroond met een prijs. Vandaag de dag vindt u goed verzorgde plantsoenen
tussen de dubbele middeleeuwse stadsmuren. Iedere dinsdag om 14.30 uur en iedere zaterdag om
10.30 uur zijn er rondleidingen door de historische stadskern.v

Fritzlar De Keizerstad Fritzlar ligt in het centrum van Duitsland,ten oosten van het bos Kellerwald
en ten zuiden van het bos Habichtswald. Het moderne historische beginpunt van Fritzlar moet
gezocht worden in de tijd van Bonifatius, die hier na het omhakken van de Heilige Donareik in 723
een kerk gewijd aan St. Petrus liet bouwen, van waaruit het klooster Fritzlar begon.
Het belangrijkste gebouw van Fritzlar is de St. Petri-Dom. De torens zijn al van grote afstand

7

INFORMATIE VOOR GASTEN VAN FerienhausFrankenau, 35110, Am Sternberg 229
en 231, Informationsmappe für tolle Ausflugsmöglichkeiten.
zichtbaar.
In de crypte kunt u de genadestoel en het graf van de heilige Wigbert bekijken, de eerste discipel
van Bonifatius, de stichter van de kerk. Bekijk ook de domschat.
Geen enkele andere kerk in Hessen heeft zo'n grote collectie kostbare, religieuze voorwerpen als de
dom van Fritzlar. Deze stad heeft een bijna volledig behouden stadsmuur met binnen deze
middeleeuwse muren vele vakwerkhuizen.

Bad Wildungen Bad Wildungen met het grootste kuurpark van Europa is een stad als uit een
plaatjesboek! Een betoverend stadsbeeld, verzorgde parken, onvervalste natuur en ook met een
veelvoud aan evenementen in alle jaargetijden. Zo zijn er muziekfestivals, volksfeesten,
bloemencorso's, paasversieringen en lichtshows in het park. Bad Wildungen zoekt altijd weer naar
indrukwekkende belevenissen. Ook dit jaar vinden er weer verschillende activiteiten plaats, meer
hierover vindt u de website van Bad Wildungen U bent van harte uitgenodigd om in "Hessens
mooiste tuin" Bad Wildungen zelf en in de omliggende dorpen te genieten, er is voor ieder wat wils.
Bad Wildungen heeft ook een schitterend zwenbad Heloponte , hier is zowel een buitenbad alsmede
een binnenbad. In de winter is er een schaatsbaan, waar men ook schaatsen kan huren.

WINTERSPORT! 14 km
Langlaufen vanuit de woning. Vanuit onze woning is de dichtst bijzijnde skilift op 14 km. In
Battenhausen
Battenhausen, Anfahrt Skilift Battenhausen, Am Hohen Lohr, 35114 Battenhausen, http://www.skiliftbattenhausen.de/anfahrt.html ,Ook een erg leuke trip in de zomer. Die Jausenstation ist ganzjährig
geöffnet. Bei Skibetrieb von Mo – So geöffnet. Öffnungszeiten Do – Fr. 17:00 – 22:00 Uhr., Sa – So
12:00 Uhr – 22: 00 Uhr. Öffnungszeiten Jausenstation, Do – Fr 17:00 – 23:00 Uhr und Sa – So
12:00 – 22:00 Uhr , Öffnungszeiten bei Skibetrieb: Mo – Fr. 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Dienstag und
Freitag 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr, So. 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Dienstag und Freitag Flutlicht ab
14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Winterberg
Winterberg is gelegen op een hoogplateau van 700 meter en dit betekent dat aan wintersport wordt
gedaan. Er is een springschans en tevens een bobsleebaan aanwezig. Sinds eind 2006 kunt u hier
ook de Panorama Erlebnis Brücke bezoeken, een panoramische belevenisbrug. Het monumentale
bouwwerk situeert zich op de Winterberger Kappe, in de onmiddellijke omgeving van de
bobsleebaan.
Wintersport Op een half uurtje rijden vanaf het Ferienpark liggen de pistes van Sauerland
Duitsland op de juiste plaats. U kunt hier naar hartelust skien alpine-ski - snowboarden - langlaufen rodelen - sledetochten - sneeuw wandelingen - ijsstokschieten en nog veel meer. Uitstekende
faciliteiten en voorzieningen maken deze plaatsen prima toegankelijk voor het beoefenen van
wintersport, waarbij door inzet van sneeuwkanonnen sneeuwzekerheid gegarandeerd is. Winterberg
en Züschen en Willingen, Dit gebied heeft 150 liften en 280 hectare piste oppervlak. Voor de
langlaufers is er 250 km aan loipes. Beginnende skiërs en kinderen kunnen in Züschen terecht.
Snow World Züschen is een rustige uitwijkbasis voor Winterberg en Willingen. Het skigebied heeft
diverse sleepliften en kent enkele aantrekkelijke, veelal makkelijke skipistes. Vooral voor families is
het een uitstekende plek om buiten de drukte om rustig te kunnen skiën in het Sauerland. In
tegenstelling tot Winterberg en Willingen kent dit skigebied weinig afwisseling en zijn sommige
pistes kort. De hoogteverschillen zijn voor Sauerlandse begrippen echter prima.

Kassel: Documenta en WIFI gratis in het centrum. Kassel is de regionale
hoofdstad van deelstaat Noord-Hessen in Duitsland. Deze grote stad is te bereiken op een uur rijden
van ons vakantiehuis. Het vormt het culturele, wetenschappelijke (universiteit) en zakelijke centrum
van de regio. Deze schitterend gelegen stad is ook interessant voor toeristen. Kassel heeft iets in
petto voor iedere smaak en iedere stemming. Tot de interessantste over gebleven oude gebouwen
behoort het Ottoneum, de Martinskirche en de Brüderkirche. Wereldberoemd is de vijfjaarlijkse
Documenta. Liefhebbers van hedendaagse kunst trekken van heinde en ver naar deze beroemde
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kunsttentoonstelling. Aan de beroemde Documenta herinneren verschillende kunstwerken in het
stadscentrum. Sprookjesfans volgen in de hoofdstad van de Duitse sprookjesroute de voetsporen
van de gebroeders Grimm. Sinds 1983 is Kassel een kuuroord door het aanboren van een
warmwaterbron.Rustzoekenden vinden in de kuurwijk van Kassel-Wilhelmshöhe tal van kuur - en
wellnessmogelijkheden. De Kurhessen Therme grenst aan de oostelijke stadsrand en de groene
omgeving die overgaat in het park Wilhelmshöhe. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn het
park Wilhelmshöhe en de kunstcollectie in Schloss Wilhelmhöhe. In bergpark Wilhelmshöhe worden
elk jaar van mei tot oktober op woensdag en zondag waterspeelkunsten vertoond. Aan de voet van
het momument Hercules dat op 200 meter hoogte ligt, begint een fantastisch waterspektakel.
Enorme watervallen lopen over verschillende gedeelten ,over het Aquaduct naar het eind in het
meer. Uiteindelijk ontstaat er door enome druk een fontein van 52m hoog.

BAD AROLSEN. Wie wil zien waar de wortels van koningin-regentes
Emma (van Waldeck-Pyrmont), de moeder van koningin Wilhelmina, liggen, moet in het Duitse
Bad Arolsen zijn. Daar werd ze geboren en daar groeide ze op. Op de foto de ruimte die aan haar is
gewijd in het slot dat in het centrum van de stad staat. Met daarin familiefoto’s, een badkuip, een
mobiel toilet en een schilderij, geschilderd door Wilhelmina. Naast deze ”Emmakamer” is er ook een
kamer met daarin speelgoed en de wieg van Wilhelmina.
Slot Arolsen is ook de plek waar Emma –op 17 januari 1879– met de veel oudere koning Willem III
trouwde. Diens eerste vrouw, koningin Sophie, was anderhalf jaar daarvoor overleden. Daarom vond
men het niet passend om het huwelijk in Nederland te laten voltrekken.
Ausflugtips

Ferienpark Frankenau liegt mitten in Deutschland in einer grossartigen naürlichen Umgebung.
Besonders geeignet für Naturfreunde und für Kinder. Unternehmen Sie hier spannende
Wanderungen, Ausritte, Radtouren und herausfordernde Mountainbike-Touren. Dieses Gebiet
ist eingeschlossen zwischen das Sauerland und Hessisch Bergland. Es gibt ein vielfaches Angebot
von Attractionen.
Informationszentrum Nationalpark Kellerwald
Hier wird die Natur des Kellerwalds auf einmalige Weise erklärt (dreidimensional). Eine gute
Empfehlung fúr alle, die mehr über dieses einzigartige Gebiet erfahren möchten. Ausserdem bietet
der Kellerwald zahllose Wander - und Radwege.
Radfahren und Mountainbiken . In unsere Region können Sie nach Herzenslust radfahren und
Mountainbiken. Vor allem eine Radtour um den Edersee ist entzückend. Sie können bei uns
Mountainbikes sowie mieten. Eine anspruchsvolle Mountainbiketour durch den Kellerwald ist
natürlich eine großartige Erfahrung. Außerdem sind Sie vom Park aus im Handumdrehen im
Kellerwald.
Pferdehof Angrenzend an unseren Ferienpark Frankenau liegt der Pferdehof Kellerwald. Hier sind
Sie and der richtigen Adresse für Planwagenfahrten durch den Naturpark sowie für Reiten,
Ponyreiten und Reitstunden. Ein Genuss für jeden Pferdefreund. Edersee – Wassersport Der
Edersee bietet wirklich alles. Segeln, Surfen, Tauchen, Wasserski fahren, Angeln, Boot fahren und
natürlich schwimmen und baden. Varen op de Edersee
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Schloss Waldeck
Auf einem der Hügel am Edersee steht das Schloss Waldeck. Es bietet ein wunderschönes
Panorama, eine mittelalterliche Umgebung mit Museum und Folterkeller und die Gelegenheit für
eine köstliche Pause. Sie gelangen mit dem Auto dorthin, können aber auch die Seilbahn nehmen
(Startpunkt unten am Edersee).
Schloss Bad Arolsen
Mit dem Auto fahren Sie in 40 Minuten zum Schloss Bad Arolsen, wo die niederländische Königin
Emma aufgewachsen ist. Außen wie innen (Führung) sehr beeindruckend, und für Niederländer
etwas ganz Besonderes.
Wildtierpark Edersee, Hemfurth
Sehen Sie die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. In der waldreichen Umgebung des Edersee
wandern Sie an Wildschweinen vorüber, füttern Sie Hirsche, beobachten Sie Greifvögel, sehen Sie
Wölfe und Bisons
Kletterpark, Hemfurth
Klettern durch die Wälder. Direkt neben dem Wildpark. Nur für die Größeren und Mutigen!
Golf, Waldeck, Bad Wildungen & Bad Arolsen
In Waldeck, Bad Wildungen und Bad Arolsen finden Sie attraktive (und nicht ganz einfache)
Golfplätze. Alle Plätze haben auch einen Driving-Range.
Wintersport
Battenhausen, 14 km !!!! Züschen, Winterberg, Willingen
Auch im Winter ist der Ferienpark Frankenau ein prächtiges Urlaubsziel. Binnen kurzer Zeit (45 min.)
sind Sie in den Wintersportorten Züschen, Winterberg und Willingen.
www.frankenau.de/,
www.waldecker-land.de,
www.quellen-therme.de/index.html, www.baumkronenweg.de/,
www.kletterwald-hoherodskopf.de/,
heloponte.wildungen.info/
www.loehlbach.net/index.php/Schwimmbad www.gc-waldeck.de/,
www.ferienhausfrankenau.nl
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