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Er liggen een hoop schatten verborgen in Lügde en Schieder-Schwalenberg; wachtend om
door u ontdekt te worden.
Laat de alledaagse hectiek achter u en kom tot
rust in het sprookjesachtige Lipperland. Ontdek de talrijke wandelroutes in het natuurpark
Teutoburger Wald/Eggegebirge, maak een fietstocht over de duidelijk aangegeven fietspaden.
Ontdek de spannende geschiedenis van deze
twee landbouwsteden in de historische stadscentra.
Wij kijken uit naar uw komst!

Meer interessante links:
www.land-des-hermann.de
www.naturpark-teutoburgerwald.de
www.teutoburgerwald.de
Colofon:
Uitgever: Lügde Marketing e.V.
Bürger- und Gästeinformation Schieder
Tourist-Information Schwalenberg
Ontwerp en realisatie:
Eva Maria Thiele | Satz + Gestaltung
Foto’s:
Falko Sieker, Wolfgang Peters, Sina Prophet,
Carolin Nasse, Stadt Schieder-Schwalenberg,
Dechenverein Lügde, Eva Maria Thiele | Satz + Gestaltung,
Infinity, D-Mood, Sigrid Wendschuh, Bärbel Tegtmeier, Fotolia
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Lügde

Historische stadscentra

Historische stadscentra

Lügde
Met zijn volledig behouden stadsmuur, de verdedigingstorens en vakwerkhuisjes, komt de
geschiedenis tot leven in het historische centrum van de „paaswielen”-stad Lügde. De oprichting van de stad dateert uit circa 1245. Tot
aan het jaar 1668 was Lügde het gevestigde
middelpunt van de territoriale politiek van de
graven van Pyrmont. Zij lieten de plaats als kleine „vestingstad“ bouwen. In deze periode werd
de 1,5 km lange stadsmuur met stadswal en
zeven verdedigingstorens gebouwd. De complete stadsmuur en twee van deze torens zijn
bewaard gebleven.

Schwalenberg
Het verleden is nog altijd voelbaar wanneer u
door de vele kronkelige steegjes met de keurig verzorgde vakwerkhuisjes loopt. Het idyllische centrum ligt dicht tegen de Burgberg aan.
Boven op de berg troont de burcht, die al van
verre zichtbaar is.

Bij het klooster kunt u een miniatuur van het
stadscentrum van Lügde bewonderen.
Spannende wetenswaardigheden over de stad
zijn te vinden op de informatiezuilen in het centrum. Via de QR-code kunt u de informatie ook
in het Nederlands opvragen.
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SchiederSchwalenberg

Hier is ook een van de meest bijzondere gebouwen van Lippe te vinden: het historische raadhuis uit 1579, met artistieke houtsnijwerken en
een imposante wandschildering.
Ga mee met de nachtwacht, die op zwoele
zomeravonden met zijn hoorn, hellebaard en
lantaarn door de straten van het historische
centrum trekt. Of beleef tijdens een stadswandeling het gesloten vakwerklandschap, waarbij
de gids u in traditionele klederdracht de Schwalenberger Braugilde laat zien.
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Lügde

Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

Wat u na een bezoek aan Lügde absoluut gezien
moet hebben:

Streekmuseum
dit landbouwhuis, typerend voor Lügde, werd
omgebouwd tot museum en verschaft inzicht in
het vroegere leven van de inwoners van deze
stad. Bovendien worden hier de stadsgeschiedenis van Lügde, de boeren-tradities en het
handwerk gepresenteerd.

Emmerauenpark
het parklandschap aan de rand van het centrum met avonturenspeeltuin, strandzone en
een gezellig café.
Kilianskerk
de romaanse kerk uit de 12de eeuw is een echte
architectonische bezienswaardigheid en behoort tot de oudste kerken van Westfalen.
Voormalig franciscanenklooster
dit in de 18de eeuw gebouwde klooster ligt in het
historisch stadscentrum.

Lügde

Köterberg
met 496 meter de hoogste helling in het Lipper
Bergland. Vanaf hier heeft u een adembenemend uitzicht over het Weserbergland en het
Teutoburgerwoud.
Klooster Falkenhagen
kloostercomplex in het stadsdeel Falkenhagen.
Hier staat het oudste lippische vakwerkhuis.
Biesterfeld
het voormalige herenhuis van de graven van
Lippe-Biesterfeld, wereldwijd bekend vanwege
het Nederlands koningshuis. Een aantal van
de geschiedenisrijke gebouwen zijn bewaard
gebleven. De historische molen uit 1664 is omgebouwd tot een molenmuseum met café.
Ooievaarsstation Elbrinxen
ooievaarsgebied waar elk jaar talrijke ooievaarsparen kunnen worden bewonderd tijdens het
grootbrengen van hun jongen.
Klooster Falkenhagen
kloostercomplex in het stadsdeel Falkenhagen.
Hier staat het oudste lippische vakwerkhuis.
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SchiederSchwalenberg

Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

Wat u na een bezoek aan Schieder-Schwalenberg absoluut gezien moet hebben:

Raadhuis Schwalenberg
het raadhuis is een prima voorbeeld van de vakwerkbouwkunst in de stijl
van de wezerrenaissance. Vanwege zijn ligging domineert hij het stadsbeeld, ook al ligt hij niet net als andere raadhuizen in het centrum van de
stad. Het huidige bouwcomplex bestaat uit vier verschillende onderdelen:
de puntgevel (1579), de linker aanbouw met vergaderkamer (1603), de
natuurstenen aanbouw aan de achterkant (1853) en de rechter aanbouw
(1907/08). Het raadhuis beschikt over een prachtige wandschildering,
die het leven en tradities in deze kleine landbouwstad uitbeeldt.

De SchiederSee
een belevenis voor jong en oud – dat vindt u
bij het recreatiecentrum SchiederSee. Met een
wateroppervlakte van 90 ha is dit het grootste
gestuwde meer in onze regio. Bijzondere attracties zijn het familiepark FUNTASTICO, de
speelweide, de grote speelplas, het ponyhof en
de skatebaan. Ook leuk: rondtochten met het
passagierschip, zeilen en waterfietsen.
Slot Schieder met slotpark en baroktuin
300 jaar geleden bouwden de lippische
vorsten het slot Schieder als zomerverblijf. In
het zuidelijke gedeelte lieten zij een baroktuin
aanleggen, en aan de noordkant een Engelse landschapstuin die doorloopt tot aan de
SchiederSee.
Papiermolen Plöger
de papiermolen Plöger geldt als een van de belangrijkste technische cultuurmonumenten van
Noordrijn-Westfalen. De molen bestaat al sinds
1703 en presenteert in 22 verschillende ruimtes
de 300-jarige papierindustrie; van grondstof tot
papieren vellen.
Kahlenbergtoren
deze toren werd in 1840 gebouwd in opdracht
van lippische vorsten, zodat zij konden genieten
van een prachtig uitzicht. Nog altijd biedt de toren schitterende vergezichten.
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Ev. kerk Schwalenberg
een opgedoken banderol wijst uit dat de kerk al voor 1200 gebouwd moet
zijn. In 1228 werd de kerk door graaf Volkwin omgebouwd tot cister
ciënzerklooster. Het oorspronkelijk romaanse kerkgebouw werd na een
brand in 1307 van moderne stijlelementen voorzien en opnieuw opgericht als gotische kerk.
Tentoonstellingen in de Städtische Galerie
en in het Robert Koepke Haus
kunst en traditie spelen een belangrijke rol in de voormalige kunstenaarskolonie Schwalenberg.
Grafenblick in Schwalenberg
Dit uitkijkpunt biedt een schitterend uitzicht over de daken van het
Schwalenberger vakwerklandschap. U kunt zelfs het Teutoburgerwoud
zien liggen.
Stadswater en Volkwinbron
het stadswater stroomt hier ogenschijnlijk bergopwaarts. Een technische
topprestatie omtrent de drinkwatervoorziening in de middeleeuwen. De
Volkwinbron was eeuwenlang de enige drinkwaterbron.

7

Lügde

Evenementen

De paaswielenloop in Lügde
Op Paaszondag vindt er in Lügde de traditionele ‘paaswielren’ plaats.
Bij het invallen van de schemering rollen er zes met stro gevulde, bran
dende wielen vanaf de top van de Osterberg het dal van de Emmer in.
Ter afsluiting vindt er een spetterende vuurwerkshow plaats.
www.osterraederlauf.de
De romantische kerstmarkt in Lügde
Elk jaar tijdens het derde adventsweekend wordt het historische centrum
omgetoverd tot een gezellig dorp met kleine hutjes. In de Marktdeele
bieden handwerkers hun producten aan.
Meer evenementen:
www.luegde.de/veranstaltungen

Evenementen

SchiederSchwalenberg

Klederdracht feest
Om het jaar (tijdens het eerste augustusweekend) vormt het oude centrum van Schwalenberg het pittoreske decor voor het internationale klederdracht- en folklorefestival met groepen uit binnen- en buitenland.
Meer informatie vindt u op: www.trachtengilde-schwalenberg.info
SchiederSee in vlammen
Het traditionele feest „SchiederSee in vlammen“ staat gepland voor het
derde weekend van juli. Op zaterdagavond vindt er aan de zuidoever van
het meer een bont event plaats. Tussen het restaurant „Breitengrad“ en
het zwembad beleven de bezoekers een gezellige zomeravond met veel
optische en akoestische hoogtepunten.
Meer informatie: www.schiedersee.de/veranstaltungen
Zomeracademie
elke zomer vindt er de Schwalenberger Sommerakademie voor beeldende kunst plaats. Kunstliefhebbers kunnen hier onder begeleiding van
gerenommeerde kunstenaars leren schilderen, tekenen, graveren en
beeldhouwen. Om het jaar wordt er, ter afsluiting van de zomeracademie, de Kunstnacht georganiseerd; een bijzonder hoogtepunt.
Meer informatie: www.kulturagentur-online.de
Internationale schrijversdagen in Schwalenberg
gedurende drie dagen in oktober organiseert het Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe de Internationale Schrijversdagen, waarbij werken van verschillende schrijvers worden voorgesteld. Naast een tentoonstelling en
lezingen vinden er in de historische ambiance van het Robert Koepke
Haus ook discussies, voordrachten en concerten plaats.
Meer informatie: www.literaturbuero-owl.de
Meer evenementen via
www.schieder-schwalenberg.de/
Aktuelles-Mitteilungen/Veranstaltungskalender
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Fietsen

Fürstenroute Lippe
Onder het motto „bewogen geschiedenis op de fiets” loopt de Fürstenroute over een lengte van 150 kilometer door het „Land van Hermann“.
Op een fietsvriendelijke manier verbindt de route zeven historische
stadscentra.
www.teutonavigator.com
TreinFietsRoute
Hellweg-Weser
De rond 275 kilometer lange TreinFietsRoute Hellweg-Weser verbindt de
steden Hameln en Soest. De steden langs de route zijn gunstig gelegen
aan het spoor, zodat er kortere deeltrajecten kunnen worden afgelegd.
De route loopt ook door Lügde en Schieder en ligt direct aan de treinstations.
www.teutonavigator.com
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Fietsen

GPS-avonturenpad
„Legendarisch Lügde“
Over dit rond 45 kilometer lange avonturenpad, dat fietsers
vanaf het centrum door de stadsdelen van Lügde leidt, ontdekt
u legendarische plaatsen en spannende stations. Fietsers worden begeleid door een GPS-systeem, dat u niet alleen de juiste weg wijst, maar u
tevens naar de interessante plekken langs de route brengt. Bij de ‘avonturenstations’ kan multimediale informatie, zoals audio-verhalen, teksten
en foto’s worden opgeroepen.
See- & Waldtour
De ca. 9 km lange rondweg Seetour rondom de SchiederSee, of de
Waldtour met een lengte van ca. 15 km, zijn vooral geschikt voor gezinnen met kinderen. Startpunt van de Seetour is het recreatiecentrum
SchiederSee; de Waldtour begint bij het raadhuis in Schieder.
www.teutonavigator.com
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Wandelen

Pelgrims in Lippe
De 72 km lange oostlus van de pelgrimroute Pilgern in Lippe
verbindt met meerdere etappen de steden Blomberg, Barntrup,
Lügde en Schieder-Schwalenberg. Tijdens een pelgrimswandeling door het lippische zuidoosten ontdekt u schitterende
kerken en kloosters.
De Lügder Mythenweg rondom de Herlingsburg
De Lügder Mythenweg loopt langs legendarische plekken en plaatsen
van cultuurhistorisch belang rondom de Herlingsburg, een stadswal uit
de 1e eeuw v. Chr. Tijdens deze 5 km lange rondweg met schitterende uitzichten komt u langs spannende plekken en leerzame informatiepunten.
Natuur-educatiepad aan de Schildberg
Nieuwsgierig naar de geheimen van het bos? Met het 4 km lange educatiepad rondom de Schildberg van Lügde kunt u intensief kennismaken
met de fascinerende dieren- en plantenwereld van het bos.
Wandelroute „BlickWinkel“
Een wandelroute met verschillende facetten – de themaroute BlickWinkel neemt u mee door de aantrekkelijke stadsdelen van Lügde. U wandelt over groene wegen en geniet van grandioze uitzichten over het
Lipper Bergland. De totale lengte van deze route bedraagt zo’n 36 km,
maar kan ook in verschillende etappen bewandeld worden. Er zijn vijf
verschillende deelroutes aangelegd, van B1 tot B5.
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Wandelen

Natuurparktrail „Schwalenberger Wald“
Deze route neemt u mee op een reis door het geschiedenisrijke cultuurlandschap in het zuidoosten van het Lipper Bergland. Ontdek hier hoe
nauw het huidige landschapsbeeld met de historische gebruiken en gebeurtenissen is verbonden.
De totale rondweg is ca. 27 km lang en kan in twee deeltrajecten worden
bewandeld. De zuidelijke route langs de plaatsen Schwalenberg, Brakelsiek en Schieder is 18 km lang; de noordelijke route verbindt Schieder,
Harzberg, Elbrinxen en Schwalenberg en is 18,5 km lang. De borden
op de belangrijkste punten informeren over het routeverloop en de afstanden. De Naturparktrail wordt aangeduid met het symbool van een
zandloper.
Burgberg en stadswater
Het stadswater geldt als een technische topprestatie uit de middeleeuwen, waarbij over een traject van ca. 2,2 km het essentiële water via een
sloot wordt toegevoerd. Vanaf de Magdalenenbron tot aan de stadspoort
van Schwalenberg kent het stadswater een lichte helling van 10 meter.
Volgt men het verloop van het water stroomopwaarts, dan ontstaat er
door de topografie van de Burgberg en door de lichte helling de optische
illusie dat het water bergopwaarts stroomt. De Burgberg is een mooie
bestemming om tot rust te komen. Bij mooi weer biedt de „Grafenblick“
een schitterend uitzicht over de daken van Schwalenberg tot aan de heuvelruggen van het Teutoburgerwoud en het Eggegebergte. (Routeaanduiding: A1 en A2)
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Wandelen

Schwalenberger Wald en Mörth
Het Schwalenberger Wald met de Mörth vormt ongeveer de helft van de
ca. 4000 ha grote vlakte in het lippische zuidoosten, een van de grootste samenhangende bosgebieden van de regio. De uitgestrekte bergrug
tussen Schieder en Schwalenberg staat vol met sparren, beuken-, en
eikenbomen; langs de hellingen lopen beekjes en kloven. De bergrug
stijgt tot wel 446 meter hoogte. Op het brede plateau bevindt zich het
Mörth, afgeleid van het woord „Moor“, wat verwijst naar het voormalige
hoogveen.
Bedevaart: de Weg der Stille
De ca. 40 km lange Weg der Stille verbindt vier bijzondere plaatsen
(Corvey, Brenkhausen, Marienmünster en Schwalenberg) binnen een
vakantieregio die ook wel de „Geneeskrachtige tuin van Duitsland“ wordt
genoemd.
Wandel- en pelgrimetappen van elk 12-15 kilometer nemen u mee door
dichte bossen en schitterende uitzichten. Langs kaarsrechte bospaden
en vergeten kerkpaden uit de late middeleeuwen laten de routes de pelgrims kennismaken met de thema’s „Levendige ruimte – Pure klanken
- Orthodox christendom - Traditie en bezinning“.
Meer informatie: www.kulturland.org

TouristikLinie 792

TouristikLinie 792 –
Beleef de lippische bezienswaardigheden op comfortabele,
voordelige en ontspannen wijze!
De Naturparkbus brengt toeristen en dagjesmensen naar de 14 mooiste
bezienswaardigheden van Lippe! De Touristiklinie 792 rijdt elk uur tussen
Detmold - Horn-Bad Meinberg - Schieder - Lügde - Bad Pyrmont via het
Hermannsdenkmal, de Externsteine en de SchiederSee vanaf Pasen tot
1 november op zaterdagen, zo- en feestdagen! Tijdens alle ritten kunnen
er fietsen meegenomen worden. De praktische aanhanger biedt ruimte
aan 20 fietsen.

➜ Info:
Interactieve route
planning: via de
TEUTO_Navigator
vindt u gedetailleerde routes en kunt
u deze kosteloos
printen. Ook kunt u
hier de GPS-gegevens van de routes
downloaden.
www.teutonavigator.
com of met de app
„Mein TEUTO“
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ö Sauna

na
h Huisdieren
overleg

ä WiFi

π Zwembad

B = bad en WC
H = douche en WC
I = WC en douche of bad
Y = douche/bad/WC
X = douche/bad/
WC op de vloer

Hotel Berggarten
De ambiance: in ons hotel vindt u gezellig ingerichte
gastenkamers en een familiaire sfeer. Gratis WiFi is
hier vanzelfsprekend. Begin de dag met een uitgebreid
ontbijt en ontdek daarna onze schitterende omgeving.
‘s Avonds (vrijdag en zaterdag 21.00-22.00 uur) neemt
de nachtwacht u mee door het historische centrum.

Brauergildestraße 9
32816 Schieder-Schwalenberg
Tel. +(49)5284 99898
Fax +(49)5284 99899
www.gasthof-berggarten.de
info@gasthof-berggarten.de

Sanitaire voorziening
Overnachting/ontbijt p.p.p.d.
v.a. EUR
Terras/balkon

Geschikt voor

aanmet
® Restaurant
Å mensen
wezig
allergieën

s Parkeerplaats

Kamertype

H Rolstoeltoeganl Lift aanwezig » Niet-rokers
kelijk

Aantal kamers

Hotels, pensions en gasthuizen

3 1-p.k

I

44,00



3 2-p.k

I

40,00



Hl»sh
®Åöäπ

Gasthof Paradiesmühle Rischenau
De ligging: historische watermolen, idyllisch gelegen in
een dalkom aan de stadsrand van Rischenau.
De ambiance: rustieke, eenvoudige gastenkamers en
vakantiewoning. Uitgestrekt, parkachtig terrein met ligweide aan het ,,Paradiesteich”.

Paradiesmühle 1
32676 Lügde-Rischenau
Tel. +(49)5283 949291
Fax +(49)5283 948150
www.paradiesmuehle.de
info@paradiesmuehle.de

1 1-p.k X

25,90

B

4 2-p.k X

25,90

B

Hl»sh
®Åöäπ

Bed & Breakfast in der alten Schule Hummersen
De ambiance: overnacht eens in de Alte Schule Hummmersen anno 1823 en geniet van een eenvoudige,
maar heel gezellige kamer. De kamer is licht en met
21 m2 bijzonder ruim. Hier staat een liefdevol ingerichte en romantische oase op u te wachten. Inclusief een
uitgebreid bio-ontbijt.

Parkstr.1
32676 Lügde-Hummersen
Mobiel +(49)162 4662409
www.alte-schule-hummersen.de
info@alte-schule-hummersen.de

1 2-p.k X

30,00

H l »s h
®Å öä π

Camperplaats SchiederSee
De ligging: direct aan de SchiederSee, recreatiepark
Funtastico, avonturenspeeltuin, rondvaarten, bootverhuur, ponyhof en midgetgolf.
Extra’s: fietsverhuur.
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Kronenbruch 3
32816 Schieder-Schwalenberg
Tel. +(49)5282 411
Fax +(49)5282 968710
www.schiedersee.de
willkommen@schiedersee.com
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ﬂ Kinderbed

aanќ Bedlinnen
wezig

ä WiFi

v Fietsverhuur g Garage

Dagprijs op aanvraag
Vakantiehuis Magdalenenquelle F ffff
De ligging: onder de burcht, in het hart van het historische centrum.
De ambiance: twee comfortabele 4-sterren vakantiewoningen, 95 en 120 m2, groot balkon op het zuiden.
Extra’s: wellnessruimte met infrarood- en stoomsauna,
massagebad en zonnebank.

Marktstraße 17
32816 Schieder-Schwalenberg
Fax +(49)5246 8389248
Mobiel +(49)152 02424591
www.magdalenenquelle.de
info@kos-ma.de

Keuken
Terras/balkon

N Niet-rokers

Prijs per week v.a. EUR

Geschikt voor

na
met
Å mensen
H Rolstoeltoeganh Huisdieren
s Parkeerplaats
kelijk
overleg
allergieën

Kamerbezetting
Oppervlakte in m2
Sanitaire voorziening
Slaap- en woonruimtes
Woon/slaapruimte

Vakantiewoningen & vakantiehuizen

4 120 Y

3/1

0 385,00 K

B

2

1/1

0 330,00 K

B

95

Y

ÅHhsN
ﬂävgќ

Vakantiewoning Rustika F****
De ligging: in het hart van het historische centrum, met
uitzicht over de burcht.
De ambiance: drie vakantiewoningen van elk 100 m² in
de gerestaureerde vakwerkhuizen.
Extra’s: natuur- en massief houten meubelen, fietsen, 2
e-bikes te huur voor 10 euro per fiets/dag.

Neue Torstraße 4
32816 Schieder-Schwalenberg
Fon +(49)5284 275
Fax +(49)5284 356
www.ferienwohnung-schwalenberg.de
hermann.woehning@t-online.de

ÅHhsN
ﬂävgќ

Obere Dorfstr. 53
32676 Lügde-Elbrinxen
Mobiel +(49)160 97226649
www.amselnest.info
amselnest66@gmx.net

ÅHhsN
ﬂävgќ

2/1

0 350,00 K

B

4 100 H 2/1

0 350,00 K

T

4 100 Y

Vakantiewoning Amselnest F fff
De ligging: gelegen aan de stadsrand, vlakbij het bos,
direct aan wandel- en fietspaden, 5 minuten lopen naar
het buitenbad.
De ambiance: nieuw ingerichte vakantiewoning met
open haard en leeshoek, multimedia-faciliteiten. Alle
kamers kijken uit op de grote tuin.

2

55

Y

1/1

0 315,00 K

T

Vakantiewoning Café Ponderosa
De ligging: idyllisch gelegen aan de rand van het bos!
Balkon met uitzicht over het bos. Wandel- en fietspaden direct voor de deur.
De ambiance: vier bedden en een slaapbank, nietrokers, café aanwezig.

Südfeld 2
32676 Lügde
Tel. +(49)5281 78111
www.cafe-ponderosa.de
info@cafe-ponderosa.de

5 120 H 2/1

0 315,00 K

B

ÅHhsN
ﬂävgќ

Extra’s: ideaal voor paardenliefhebbers, koetsritten.
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ﬂ Kinderbed

aanќ Bedlinnen
wezig

ä WiFi

v Fietsverhuur g Garage

Dagprijs op aanvraag
Vakantiewoning in het oude centrum
De ligging: midden in het oude centrum, in de buurt van
de oude verdedigingstorens langs de stadsmuur.
De ambiance: monumentaal gebouw, modern van binnen en sfeervol ingericht met kachel. Rolstoeltoegankelijk gelegen op de begane grond.
Extra’s: twee baden, rolstoeltoegankelijke bad- en
slaapkamer.

Kanalstrasse 12
32676 Lügde
Tel. +(49)5281 968877
Mobiel +(49)171 3827689

6

85

H 2/1

Keuken
Terras/balkon

N Niet-rokers

Prijs per week v.a. EUR

Geschikt voor

na
met
Å mensen
H Rolstoeltoeganh Huisdieren
s Parkeerplaats
kelijk
overleg
allergieën

Kamerbezetting
Oppervlakte in m2
Sanitaire voorziening
Slaap- en woonruimtes
Woon/slaapruimte

Vakantiewoningen & vakantiehuizen

1 420,00 K

T

ÅHhsN
ﬂävgќ

Vakantiewoning Öko-Schwedenhaus aan de Kōterberg
De ligging: ontspannen op vakantie in het Öko-Schwedenhaus aan de voet van de Kōterberg in het bosrijke
Hummersen.
De ambiance: nieuwe vakantiewoning met 70 m2 woon
oppervlakte voor max. 6 personen. Drie slaapkamers,
woonkamer, badkamer, keuken, groot balkon op het
zuiden.
Extra’s: veel wandel- en Nordic-Walking-paden.

Buchholzstr. 14
32676 Lügde-Hummersen
Tel. +(49)5283 326
www.schöne-ferienwohnungim-weserbergland.de
frankbenner@web.de
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Vakantiehuis Paradiesmühle Rischenau
De ligging: historische watermolen, idyllisch gelegen in
een dalkom aan de stadsrand van Rischenau.
De ambiance: rustieke, eenvoudige gastenkamers en
vakantiewoning. Uitgestrekt, parkachtig terrein met
ligweide.

Paradiesmühle 1
32676 Lügde-Rischenau
Tel. +(49)5283 949291
Fax +(49)5283 948150
www.paradiesmuehle.de
info@paradiesmuehle.de
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Vakantiewoningen Gutshof Wöbbel
De ligging: familie von Donop heet u van harte welkom
bij het Gutshof Wöbbel met een betoverende vrije ligging aan de rand van het bos.
De ambiance: 10 vakantiewoningen met een schitterend uitzicht, ideaal voor gezinnen en wandelaars, met
zwembad, dieren, trampoline, skelters, stookplaats en
nog veel meer.

20

Waldstr. 16
32816 Schieder-Schwalenberg
Fon +(49)5233 5213
Fax +(49)5233 997695
www.gutshof-woebbel.de
annette.von.donop@gmail.com
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Wij staan voor u klaar!
Teutoburger Wald
Tourismus
Vakgroep van de
OstWestfalenLippe GmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld
Tel. +49 (0)521. 96733-25
info@teutoburgerwald.de
www.teutoburgerwald.de

A2

Bad Iburg

A1

e

Halverwege de weg van
Frankfurt naar Hamburg,
vanaf het Roergebied naar
Hannover, vindt u aantrekkelijke fiets- en wandelroutes,
en traditierijke badplaatsen
met een modern gezondheids- en wellnessaanbod.
Bezienswaardigheden, steden en landschappen in
een regio met een rijke ge
schiedenis en een geneeskrachtige werking.

Hannover

Stemwede

W

Midden in Duitsland ligt deze
vakantieregio vol natuurlijke
en landschappelijke belevenissen, net aan de overgang
tussen de Noord-Duitse
laagvlakte en het Middelgebergte.

Teutoburger
woud

Kre

Op het eerste gezicht vallen
er een hoop spannende bestemmingen te ontdekken
in de vakantieregio Teutoburgerwoud. Op het tweede
gezicht worden het er, als u
goed kijkt, steeds meer.

Borgentreich
Büren

Bad Wünnenberg

Marsberg

A44
Warburg

Desenberg
Kassel
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Lügde

Informatie

Informatie
Handig overzicht

Tourist- Information Lügde
Am Markt 1 · 32676 Lügde
Tel. +49 (0) 5281-7708-70
touristinfo@luegde.de
www.luegde.de
Openingstijden:
Ma: 9:00-12:45 uur + 14:00-18:00 uur
Di.: 9:00-12:45 uur
Woe: 9:00-12:45 uur
Do.: 9:00-12:45 uur + 14:00-16:00 uur
Vrij: 9:00-12:00 uur
Bekijk hier onze imagefilm over Lügde:
www.youtube.com/
watch?v=szl-FgH2Nnw
Nu fan worden!
www.facebook.com/Luegde
Volg ons:
www.instagram.com/luegde

Handig overzicht

Bürger- und Gästeinformation Schieder
Domäne 3, 32816 Schieder-Schwalenberg
Tel. +49 (0) 5282-601-10
tourismus@schieder-schwalenberg.de
www.schieder-schwalenberg.de
Openingstijden:
Ma t/m vrij: 8.00 – 12.00 uur
Extra do: 14.00 – 17.00 uur
Tourist-Information Schwalenberg
Marktstraße 7, 32816 Schieder-Schwalenberg
Tel. +49 (0) 5284-94 37 37 94
tourismus@schieder-schwalenberg.de
www.schieder-schwalenberg.de
Openingstijden:
Ma t/m do: 10.00 – 12.00 uur en
14.00 – 16.30 uur
Vrij:
10.00 – 15.00 uur
Bekijk hier onze imagefilm over
Schieder-Schwalenberg:
www.youtube.com/
watch?v=le78DG2Gnyk

Nu fan worden!
www.facebook.com/
Stadt.SchiederSchwalenberg
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