9 steden op
de fiets beleven
Hildesheim
9 steden op de fiets beleven
Er zijn oneindig veel redenen voor een bezoek aan de 9 steden: UNESCO-werelderfgoed, middeleeuwse oude stadjes,
vredige gastvrijheid en moderne winkelpassages. We nodigen u graag uit om onze steden actief te beleven. Sightseeing tours op de fiets, idyllische rondlopende fietspaden,
themaroutes langs historische trajecten, veeleisende downhill-trails en een uitstekend netwerk van lange fietsroutes
tussen Harz, Weser en de Lüneburger Heide – voor ieder
wat wils om de 9 steden op de fiets te verkennen.
nde
naar de inspirere
TIP: een uitstapje de Autostadt in
in
mobiliteitswereld
Wolfsburg.
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Via prachtige fietsroutes leren
fietstoeristen het veelzijdige landschap en de culturele hoogstandjes
van de regio kennen: de idyllische
rivieren Innerste, Leine en Ambergau, het uitzicht op de Sieben Berge (‘Zeven bergen’) en de
historische kleine stadjes zorgen
voor gevarieerde fietsuitstapjes.
Cultuurliefhebbers, rustzoekers,
sportievelingen of families met
kinderen – de gevarieerde fietsroutes in het district Hildesheim
bieden voor ieder wat wils. Op de
460 gemarkeerde kilometers vindt
iedereen zijn gepaste route op de
rondewegen, lange fietsroutes of
themafietsroutes. Daarbij staan
kunst, cultuur en natuur centraal.

9 tips

1. Duits kampioenschap Cross
Country (XCO) en Eliminator
Sprint (XCE) van 21 t/m 23
juli 2017 in Bad Salzdetfurth
2. Gratis fietsboxen in de
binnenstad

3. Fietsvriendelijke zaken in 		
Hildesheim en de omgeving
4. Regelmatige fietsbeurs in het
voorjaar in Hildesheim
5. E-bikeverhuur bij de toeristeninformatie Hildesheim
6. Stadsrondleiding met de fiets
7. Opvraagbare gps-gegevens en
online kaarten van de fietsroutes via het internet
8. Optimale tram-/treinverbinding aan de fietsroutes
9. Bike- en outdoorpark in Bad
Salzdetfurth

Hildesheim met de fiets
ontdekken
Kom meer te weten over de
middeleeuwse stadsmuur van
Hildesheim bij een begeleide
fietstocht langs de Innerste
naar Steuerwald en het domein
Marienburg.
ca. 3 uur, € 90,00 per groep

Bezoekerscentrum werelderfgoed
Hildesheim & touristinformation | Rathausstr. 20
D-31134 Hildesheim
Tel.: +49 5121 1798-0
tourist-info@hildesheimmarketing.de
www.hildesheim.de/tourismus

Wolfenbüttel

Lüneburg
Fietsen in en rondom Lüneburg
– dat betekent spannende, gemarkeerde themaroutes tussen de
Heide en de Elbe, langs de Ilmenau en de Alte Salzstraße (‘Oude
zoutstraat’). De natuur rondom
de zout- en Hanzestad laat zich
van haar mooiste kant zien met
groen marslandschap, riviervlaktes en Heidelandschap en biedt
goed aangelegde wegen door een
overwegend vlak landschap.

9 tips

1. Heideroute – 80 km van 		
Lüneburg tot het Heidenatuurreservaat
2. Elberoute – 90 km van Lüneburg tot de Elbe
3. Bosroute – route van 120 km
voor de ambitieuze fietser
4. Baksteenroute – 20 km langs
het klooster Lüne, de Dom
van Bardowick en de historische Nicolaihof
5. Ilmenaufietsroute – 100 km
langs de Heideriviertjes van
Uelzen naar Lüneburg tot aan
de Elbe
6. Alte Salzstraße – 100 km in de
sporen van de zouthandel 		
naar Lübeck fietsen
7. Heide-fietsbus – auto laten
staan, fiets meenemen: met de

bus naar de bloeiende Heide
rijden
8. StadtRAD – geen eigen fiets
meegenomen? Gewoon een
StadtRAD (‘stadsfiets’) huren
en op verschillende plaatsen
weer inleveren
9. Watermolen, hofstede en 		
sculpturenpad – begeleide 		
fietstocht voor alle zintuigen

Begeleide fietstocht
Beleef op twee wielen prachtige
landschappen en ontdek daarbij
interessante weetjes over Lüneburg en omgeving.
• Max. 20 personen per groep
• Met eigen fietsen (huurfietsen
mogelijk)
• Duur: 2 uur
Prijs: € 75,00 per groep
Tourist-Information der
Lüneburg Marketing GmbH
Rathaus/Am Markt
D-21335 Lüneburg
Tel.: +49 4131 20766-20
touristik@lueneburg.info
www.lueneburg.info

Ingebed in het schilderachtige,
licht glooiende landschap van het
noordelijke Harz-voorland is onze
Lessingstad de perfecte bestemming voor hobbyfietsers. Terwijl
de oude stad met haar korte wegen het best te voet kan worden
verkend, is onze gevarieerde omgeving met haar vele indrukwekkende getuigenissen van onze regionale cultuurgeschiedenis juist
perfect voor de fiets. Stap maar op!

9 tips

1. Fietsbrochure ‘Wolfenbüttel
op de fiets’
2. Avonturenroute: ‘Met een
tweewieler in de sporen van
Lessing’
3. Avonturenroute ‘Uilenspiegel-fietsroute’
4. Individueel te boeken: begeleide fietstochten naar toeristische bestemmingen
5. Tochten in de regio met de
ADFC (gratis)
6. Directe ligging aan lange fiets
routes (o.a. Weser-Harz-

Heide, Berlijn-Hameln)
7. E-bikeverhuur bij de toeristeninformatie
8. Goed aangegeven fietspaden
in de stad en op het platteland
9. Fietsvriendelijke zaken en
bed & bike-accommodaties

Stromer-tocht in Wolfenbüttel
voor twee
U start vanuit de oude stad van
Wolfenbüttel met twee personen
op de nieuwste e-bikes en rijdt
door de schilderachtige omgeving.
Desgewenst geven we u vooraf
persoonlijk advies bij de keuze van
bestemmingen.
• 2 eersteklas e-bikes incl. fietshelmen voor max. 8 uur
• 1 fietsbrochure ‘Wolfenbüttel
op de fiets’
• 1 Lessingstad-sporttas met
‘noodrantsoen’ (Jägermeister
+ chocolade)
Prijs voor 2 pers.: € 50,00 totaal
Geldig: april t/m oktober 2017
Lessingstadt Wolfenbüttel
Tourist-Information
Stadtmarkt 7 A
D-38300 Wolfenbüttel
Tel.: + 49 5331 86280
touristinfo@wolfenbuettel.de
www.lessingstadt-wolfenbuettel.de

Autostadt
in Wolfsburg
Combineer uw reis naar de 9 steden met een bezoek aan de Autostadt in Wolfsburg en stap voor een volledig nieuwe mobiliteitsbelevenis over van twee op vier wielen. Bij een gratis testrit
met de Volkswagen e-up!, de e-Golf, een Golf GTE of Passat
GTE ontdekt u het volkomen nieuwe rijgevoel van de elektromobiliteit. Samen met een ervaren instructeur kunt u de energiezuinige en volledig elektrisch aangedreven modellen testen
en kunt u tijdens een begeleide rondleiding van ca. 20 minuten
door Wolfsburg aan de technologie wennen. Of u verkent het
thema elektromobiliteit in de interactieve permanente tentoonstelling ‘LEVEL GREEN – de idee van duurzaamheid’. Boeiende
tentoonstellingsstukken informeren u hier uitgebreid over thema’s rondom elektromobiliteit zoals bijvoorbeeld de productie
en de milieubalans van een elektrovoertuig en stroomopwekking en -voorziening.
Verdere attracties zoals het merkoverkoepelende automobielmuseum ZeitHaus, het 28 hectare grote parklandschap met tien
restaurants of een boottocht op het Mittellandkanaal zorgen gegarandeerd voor een onvergetelijk uitstapje naar de Autostadt.
Autostadt GmbH | Stadtbrücke
D-38440 Wolfsburg
Tel.: +49 5361 400
www.autostadt.de

Braunschweig | Celle | Göttingen | Goslar | Hameln
Hannover | Hildesheim | Lüneburg | Wolfenbüttel
+ de Autost adt in Wolfsburg

www.9cities.de

Braunschweig
Maak tijdens uw verblijf in de
Leeuwenstad Braunschweig een
mooie fietstocht. Dankzij korte
wegen bevindt u zich met tweewieler al snel in het groen. Langs
de Oker of door een van de vele
mooie parken in de binnenstad
rijdt u over idyllische wegen – in
Braunschweig of buiten de stad,
bijvoorbeeld in het natuurreservaat Riddagshausen of andere
plaatsen in de veelzijdige regio.

9 tips

1. Stadsrondleiding met de fiets
2. Stadsfietsplattegrond
3. Ringgleis: ‘Groene ring’ met
voet- en fietspad
4. Lange fietsroute Weser-HarzHeide
5. Fietsroute tussen stedenpartners Braunschweig en Maagdenburg
6. Jaarlijkse actie ‘Fietsen ver-		
bindt’ van de ADFC-districtverenigingen (ADFC: Algemene Duitse fietsclub)

7. ‘Braunschweiger-fietsdagen’
tijdens de zomer
8. Ideeën voor fietstochten in de
Leeuwenstadsblog
9. Fietsverhuur

Door de Leeuwenstad op een
vlot of met de fiets
• 1 of 2 overnachtingen incl.
ontbijt in een tweepersoons- of
eenpersoonskamer
• Welkomstdrankje in het hotel
• Huurfiets (8 uur)
• Begeleide vlottentocht: Okerstad
vanaf het water
• Stadsfietsplattegrond van
Braunschweig
• 10%-kortingsbon voor een aankoop bij de toeristeninformatie
(alleen geldig voor souvenirs)
Prijs: vanaf € 89,00 per persoon in
een tweepersoonskamer,
vanaf € 104,00 per persoon in een
eenpersoonskamer
Geldig van mei t/m sept. 2017
elke vrijdag t/m zondag
Braunschweig Stadtmarketing
GmbH
Kleine Burg 14
D-38100 Braunschweig
Tel.: +49 531 470 2040
touristinfo@braunschweig.de
www.braunschweig.de

Göttingen

Celle
Aller-fietsroute, Südheide of
stadstoer – Celle is een optimale
uitvalsbasis voor iedereen die de
stad en de Heide met de fiets wilt
ontdekken. Wie geen eigen fiets
heeft of die niet wil meebrengen,
kan heel eenvoudig een e-bike of
een gewone fiets bij de toeristeninformatie in het oude stadhuis
laten reserveren. Voor iedereen
die wat langer wil blijven, biedt
de residentiestad praktische en
voordelige totaalpakketten.

7. Natuur dicht bij de oude stad –
langs de Aller door de Dammasch-weide
8. Kaarten, tochten en servicetips
bij de toeristeninformatie
9. Er valt veel te beleven en er
zijn goede redenen om langer
te blijven

9 tips

‘Flitsbezoek’-arrangement

1. E-bike- en fietsverhuur via de
toeristeninformatie, oplaadstation in de parkeergarage Nordwall
2. Begeleide stadsrondleiding 		
‘Met de fiets door vier eeuwen
heen’
3. In sommige voetgangersgebieden geldt: ‘Afstappen al-		
stublieft! Fiets aan de hand!’
4. Fietsparken – bij het oude 		
stadhuis, residentiekasteel en
verdere plaatsen
5. Perspectiefwissel – van het 		
zadel af en de stadskerktoren
op
6. ‘ex(Celle)nt culinair’ – lekkers
voor tijdens de fietspauze

• 2 overnachtingen
• 2 x een uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 fiets voor één dag (desgewenst routekaart te leen voor
de Aller-fietsroute)
• 1 bon voor een begeleide stadsrondleiding
Prijs: € 111,00 per persoon in een
tweepersoonskamer

Celle Tourismus und
Marketing GmbH
Markt 14 - 16
D-29221 Celle
Tel.: +49 5141 90 90 80
info@celle-tourismus.de
www.celle-tourismus.de

In de universiteitsstad Göttingen is
de fiets hét belangrijkste vervoersmiddel. Een uitstekend netwerk
van fietsroutes omvat het hele
stadsgebied. Of het nu ontspannen rond het Kiesmeer is of met
de mountainbike door het Göttingen-woud: er is voor ieder wat
wils. Bijzonderheden in Göttingen
zijn de Tour d’Energie, de jaarlijkse fietswedstrijd waar iedereen aan
kan deelnemen, en de e-bikesnelfietsroute voor elektrische fietsen
en andere snelle fietsers. Göttingen bevindt zich trouwens direct
aan de Leine-fietsroute en de Weser-Harz-Heide-fietsroute.

9 tips

1. Ontspannen fietstocht aan de
Leine
2. Begeleide fietstochten met de
ADFC Göttingen
3. Mountainbike-tochten in het
Göttingen-woud
4. Deelname aan de Tour
d’Energie, de fietswedstrijd

Goslar

voor iedereen (23-04-2017)
5. Fietsen (ook e-bikes en tandemfietsen) rechtstreeks 		
huren bij het station
6. Testen van de e-bikesnelfietsroute die dwars door de stad
loopt
7. Fietsreparatie-automaat bij
Weender Tor, 24-uursservice
8. Uitstapje met de fiets naar de
burcht Plesse
9. Grote fietsparkeergarage

De prachtige stad Goslar betovert niet alleen met historische
flair, maar ook door haar ideale
ligging, te midden van het Harzgebergte. Rustige fietsers die de
culturele veelzijdigheid van Goslar willen ontdekken, komen hier
net zo goed aan hun trekken als
sportieve fietsers die hun vaardigheden op de proef willen stellen.

Göttingen sportief (met de fiets)

9 tips

• Overnachting incl. ontbijt en
welkomstdrankje
• Gebruik van de hotelsauna
• Uitgebreide routebeschrijvingen
• Bon van € 20,00 voor outdoor
personal training
• ‘Sportief ’ souvenir
• Informatiemap
Prijs: vanaf € 46,00 per persoon
in een tweepersoonskamer, het
hele jaar door geldig

Göttingen Tourismus e.V.
Altes Rathaus/Markt 9
D-37073 Göttingen
Tel.: +49 551 49980 0
tourismus@goettingen.de
www.goettingen-tourismus.de

Hameln

Volksbankarena-Harz:
1. Grane-stuwmeerroute (22 km /
466 m hoogte / gemakkelijk)
2. Korte route naar Hahnenklee
(30 km / 686 m hoogte / middelmatig zwaar)
3. Tour de Kultur (‘cultuurroute’) Goslar (22 km / 708 m
hoogte / middelmatig zwaar)
4. Uitzichtsroute met Brockenzicht (38 km / 1265 m
hoogte / zwaar)
5. Begeleide MTB-dagtochten
in de Harz vanaf het marktplein Goslar
6. Bikepark Hahnenklee: downhill en adrenaline
7. Fietsvriendelijke hotels
8. Europa-fietsroute E1
9. Goslar app ‘natuur beleven’

‘Krachtig op de pedalen
door de Harz’
Fietsarrangement in het hotel
Niedersächsischer Hof 2017
• Overnachting incl. royaal ontbijtbuffet voor fijnproevers
• Gesloten fietsruimte incl. gratis
gebruik van gereedschap
• Een verfrissend drankje per
overnachting
• Eenmalig een fietskaart incl.
routetips
• Gratis wifi in het hele hotel
De prijs bedraagt € 122,00 per
nacht in een tweepersoonskamer,
eenpersoonskamer € 89,00

GOSLAR marketing gmbh
Markt 7
D-38640 Goslar
Tel.: +49 5321 780 60
tourist-information@goslar.de
www.goslar.de

Aan beide zijdes van de Weser ligt Hameln. Omringd door
groene heuvels is de stad de parel
van het Weserberg-landschap en
thuisbasis van het mysterieuze
sprookje van de rattenvanger.
De stad maakt direct indruk
met haar fascinerende architectuur, geheimzinnige geschiedenis en charme. De rattenvangerstad – een paradijs voor een
kort verblijf of een fietsvakantie
aan de Deutsche Märchenstraße
(‘Duitse sprookjesstraat’).

9 tips

1. Hameln ligt aan de Weserfietsroute, de op een na 		
populairste lange fietsroute in
Duitsland
2. Talrijke, aanbevelenswaardige
fietstochten rondom Hameln
3. E-bikeverhuur bij de toeristeninformatie
4. Accommodaties zijn ingesteld
op fietsers
5. De schepen van de ‘Flotte Weser’ nemen u en uw fiets mee

6. Plezier verzekerd: waterfietsen
op de Weser
7. Zeer populair: met de ferry de
Weser oversteken
8. Veilige parkeerplaatsen voor
fietsen en bagage in de parkeergarage Kopmanshof
9. Velgenfeest – de event voor
fietsers and skaters in juni

Actief-arrangement: ‘Weekend
fietsen en kogelwerpen’
• 2 hotelovernachtingen incl.
ontbijt
• Kogelwerproute (3 uur) incl.
spelleider, drankjes en transfers
• Stadsrondleiding (60 min.)
• Huurfiets met 7 versnellingen
voor 6 uur
• Boottocht BodenwerderHameln (op woensdag, zaterdag en zondag van eind april
tot begin oktober)
Prijs: vanaf € 161,00 per persoon
in een tweepersoonskamer
Geldig: april t/m oktober 2017
Te boeken vanaf 6 personen
Hameln Marketing
und Tourismus GmbH
Deisterallee 1
D-31785 Hameln
Tel.: +49 5151 95 78 23
touristinfo@hameln.de
www.hameln.de

Hannover
360 kilometer aan fietsroutes in
het stadsgebied en 170 kilometer
aan fietspaden door Hannovers
groene oases zoals het stadsbos
Eilenriede of rondom het meer
Maschsee. Hannover is niet alleen
een van de groenste, maar ook een
van de meest fietsvriendelijke steden van Duitsland.

9 tips

1. ProAm Hannover – De nacht/
Jouw dag – 24 uur pure fietssport op 29 en 30 juli met de
wedstrijd ‘Nacht van Hannover’ en de volgende dag een
wedstrijd voor iedereen
2. Overnachtingsaanbieding
voor de fietswedstrijd voor
iedereen: www.hannover.de/
proam-uebernachten
3. VELO CITY NIGHT – één
keer per maand de straten van
Hannover veroveren (van 		
april t/m oktober)
4. Maschsee-triatlon – spannende
wedstrijden in de disciplines
zwemmen, fietsen en lopen
5. Op de fiets – begeleide avontuurlijke fietstochten rondom
de groene oases van de stad
6. Zes gemarkeerde fietsroutes
in de stad (lengte: 7,9-25 km)
7. De Groene Ring: 80 kilometer
lange fietsroute rondom

Han-

Hannover, die met extra
lussen kan worden uitgebreid
tot maar liefst 160 kilometer
8. Veeleisende tracks en trails
voor mountainbikers
9. Geocoaching met de fiets 		
langs de Groene Ring

Hannover met de fiets …
• 1 overnachting in een tweepersoonskamer of eenpersoonskamer incl. ontbijt in een
3-sterrenhotel
• Lunchpakket per persoon
• 1 omvangrijke fietskaartenset
per kamer
• 2-gangenmenu in het hotelrestaurant
• 1 fles water per kamer
Prijs: vanaf € 79,00 in een tweepersoonskamer
Hannover Marketing
& Tourismus GmbH
Ernst-August-Platz 8
D-30159 Hannover
Tel.: +49 511 12345 111
info@hannover-tourismus.de
www.visit-hannover.com

