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VAKANTIEGELUK – ZO DICHTBIJ!
Eindelijk is het weer zover: het is vakantie!

De kinderen willen naar het strand,

papa wil eens flink fietsen en mama heeft zin in cultuur. Kan niet? Toch wel! In Duitsland, het
vakantieparadijs voor jong en oud.

Klimbos Weiherhof:
Van het Berenparcours voor
de kleintjes tot de sensatie op
winderige hoogte: het klimbos
Weiherhof biedt midden in de
natuur klimplezier voor het
hele gezin.

Familievakantie in de stad van het speelgoed. Voor
de poorten van Neurenberg nodigt het charmante
stadje Zirndorf aan de Duitse ‘Spielzeugstraße’
(Speelgoedstraat) u uit voor een familievakantie
vol afwisseling: in het museum van Zirndorf kunt
u rondsnuffelen in de indrukwekkende geschiedenis
van het speelgoed in Zirndorf. Historisch speelgoed
van blik, maar ook het begin van de Playmobilfiguren is hier op spannende wijze tentoongesteld.
Grote Playmobil-figuren zijn ook op veel plekken
tijdens een wandeling door de binnenstad te
ontdekken. Een bijzondere belevenis is het bezoek
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aan het Playmobil FunPark met de wereld van het
speelgoed in groot formaat. Kleine en grote waterratten kunnen zich in het BibertBad van Zirndorf
verheugen op de grote glijbaan, het wildwaterkanaal
en de talrijke waterattracties. Fietsers kunnen in en
om Zirndorf terecht op een uitgebreid wegennet.
Bij de speeltuinen of in een typisch café-restaurant
uit Franken kan ontspannen worden genoten van
een pauze. www.zirndorf-tourismus.de

Zirndorf Vakwerkhuizen en St. Rochus Kerk
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Zwemmen, pootjebaden, strandvolleybal – geen
probleem aan de 2400 km lange kust van Duitsland.
Ieder gezin vindt hier zijn eigen plekje. Houdt u
van wadlopen, dan bent u aan de Oost-Friese
Noordzeekust aan het juiste adres. Zodra het eb
wordt en het water zich terugtrekt, kunnen kinderen
zich met hun emmertje en schepje urenlang vermaken op het wad. Of met hun ouders een blotevoetenwandeling maken, bijvoorbeeld naar het
beschermde natuureiland Minsener Oog. De waterkwaliteit is er prima. In 2009 is de NederlandsDuitse Waddenzee uitgeroepen tot UNESCOWerelderfgoed.

