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,
De lente is in aantocht! De eerste krokussen staan in bloei en in de Palts staan de knoppen van de
amandelbomen al op springen. Een mooi seizoen voor een onvergetelijke trip, bijvoorbeeld naar
Thüringen, waar het hele jaar door veel te beleven en te zien is. Verder in deze nieuwsbrief aandacht
voor traditioneel winkelen in Kleve, actieve vakanties in Duitsland, een symposium over de
beroemdste sprookjes ter wereld en meer!

Kent u onze gezellige Facebook-pagina met altijd de mooiste foto's en de laatste nieuwtjes over
vakantieland Duitsland al? We hebben nu al ruim 6500 Duitsland-fans!

Mit freundlichen Grüßen,

Het team van het Duits Verkeersbureau
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Groot fiets- en wandelaanbod
Duitsland is een topbestemming voor actieve
vakantiegangers. Dit bleek op de goed bezochte Fiets- en
Wandelbeurs. Het actieve seizoen wordt afgetrapt met 14
nieuwe kwaliteitswandelroutes die in samenspraak met het
Deutsche Wanderverband aan onze website
www.germany.travel zijn toegevoegd. Fietsers kunnen via
Bett+Bike nu trouwens al 5400 fietsvriendelijke campings,
hotels en pensions boeken!
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Advertentie 

Welkom in Thüringen: volop cultuur
en natuur!
Zo wordt het plannen van een vakantie wel heel eenvoudig!
In de nieuwe brochure 'Welkom in Thüringen' vindt u
interessante info over een vakantie in deze prachtige
deelstaat. Lees alles over fietsen, wandelen, kamperen,
knusse historische stadjes en de leukste evenementen.
Welkom in het hart van Duitsland, kom snel eens langs! Klik
hier en bestel deze gratis brochure vandaag nog!

Authentiek shoppen in Kleve
Bijna alle winkelstraten lijken op elkaar. Maar niet in Kleve!
Daar floreren lokale winkeltjes dankzij winkeliers met hart
voor de zaak. Het resultaat is Klever Schätze: rond de 30
zelfstandige familiebedrijven die bekend staan om traditie,
kwaliteit en service. Zoals Hut Dreis, een 200 jaar oude
hoedenwinkel. Of Metzger Quartier, die al vier generaties
ambachtelijke worst draait. De Klever Schätze zijn te vinden
op de nieuwe website en op Facebook.

Er was eens… een sprookjesboek!
200 jaar geleden verscheen de eerste uitgave van de
beroemde 'Kinder und Hausmärchen' van Grimm. Reden
voor een feestelijk symposium op 14 maart 2013 in de
Efteling. Dit bijzondere evenement wordt georganiseerd
door de Duitse Bibliotheek, de Efteling en het Duits
Verkeersbureau. Er zal een standbeeld van de gebroeders
Grimm worden onthuld, gesponsord door GrimmHeimat
NoordHessen. Klik hier voor info en aanmeldingen.

Vier de lente in de Palts!
Als de sneeuw is gesmolten en de amandelbomen in de
Palts in bloei staan en de regio roze kleuren, dan weet je dat
de lente eraan komt! Ook kastelen, kerken en andere
historische gebouwen doen mee en worden in de maanden
maart en april heel toepasselijk roze verlicht. De Palts is in
alle seizoenen een aanrader voor levensgenieters die een
lieflijk landschap, een goed glas wijn en een lekker hapje
eten wel kunnen waarderen! Klik hier voor meer info.

Laatste kans op een iPod - stem mee!
Duitsland is beroemd om zijn bezienswaardigheden, van de
Brandenburger Tor in Berlijn tot kasteel Neuschwanstein in
Beieren. In 2013 stelt het Duits Verkeersbureau opnieuw
een TOP 100 samen. Via een online enquête kunt u uw drie
favoriete bezienswaardigheden met ons delen. De
resultaten worden verwerkt in een mobiele app. Deelnemers
maken kans om een iPod te winnen. U kunt nog stemmen tot
1 maart, dus doe snel mee!

Contact
Duits Verkeersbureau
E-Mail: klantenservice@germany.travel / Tel. 020-697 8066 (ma t/m vrij, 9.30 - 12.30)
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Web: www.germany.travel / www.oranjeroute.nl

Deze nieuwsbrief werd aan pdf@smi.com toegezonden. Deze nieuwsbrief wordt alleen met uw toestemming aan u
toegestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klikt u dan hier.
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