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...u natuurlijk!

Bij het tien meter hoge levende bouwwerk ‚Weidenpalais‘
en het natuurpad ‚Wasserwelten‘ is het ﬁjn te vertoeven.
Slenter door de tuin van het barok-kasteel. In de
‚Vorburg‘ zijn een Husarenmuseum en een brouwerij
met 320 jaar brouwtraditie ondergebracht. In de Engelse
landschapstuin vindt u kunst langs de weg!

Rheder
verfrist
Brakel !

...dompel je onder!

Een boeiende stad met cultuur en geschiedenis midden
in de ‚Uitgelezene natuur‘ van het cultuurland Kreis Höxter
wacht op u! Bezoek de historische binnenstad met talloze
architectonische en cultuurhistorische bezienswaardigheden. Van hieruit zijn alle toeristische bestemmingen in de
omgeving makkelijk bereikbaar.
In Brakel bent u als gast te voet, met de ﬁets of met de
E-bike op het goede adres!

beweegt
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Gehrden
ontspant
viert feest

!

...en wel toegankelijk! ...en dat graag samen met u!

Traditionele
dorps-, stadsen schuttersfeesten
als ook de
Laat
u zich verwennen
van onze
bijzondere accomodaties!
Sinterklaasmarkt
voor
Kerstmis
geven
aanleiding
tot
Hier vindt u wellness, uitstekende horeca,
gezelligheid.
In het eerste weekend van augustus vindt de
natuur
en cultuur!
‚Annentag‘
plaats.
Het volksfeest
is de grootste
Geniet van het klooster
met zijn tuinen
en de binnenstadkermis
de rivieren Egge
en Weser
een populaire
500
jaar tussen
oude apostel-linde.
Wandel
op deen
toegankelijke
trekpleister
voor
groot
wandelweg of bezoek één van de concerten in de en klein!
kloosterkerk en de orangerie in het kasteelpark!
www.annentag.de

Bökendorf
...speelt u mee!

U bent geïnteresseerd in toneel,
komedie en musical? Bewonder in de
zomermaanden de uitstekend in scène gezette
voorstellingen voor kinderen en volwassenen
in de bijzondere sfeer van een openluchttheater.
Wandel op de wegen van Annette von Droste-Hülshoff
en de gebroeders Grimm.
Ontdek de rondwandelingen in de buurt: natuur puur!
www.freilichtbuehne-boekendorf.de
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Bellersen
creatief
speelt

...en gastvriendelijk voor u!

Bijen zoemen en paarden galopperen over groene weides!
Ontdek uw eigen creativiteit! In het ‚Werkhaus‘ of in het
‚Kreativhof‘ kunt u aan de slag. Onthaast in
gezinsvriendelijke accomodaties of op de camperplaats! Ontspanning puur: Op de ‚Weg der zinnen‘,
bij het ‚Backhaus‘, in de ongerepte natuur...!
www.bellersen.de

Auenhausen
Beller
Bellersen
Bökendorf
Erkeln

...veertien plaatsen, één stad!

Te voet, op de Jacobsweg
of op de zes rondwandelingen
‚Brakeler Bergland‘.
Met de ﬁets en de E-bike op de ﬁetspaden
R 2, R 51 en R 53.
Met de bus en de trein of de
auto via de B 64 en de B 252.

Brakel

Frohnhausen
Gehrden
Hampenhausen
Hembsen
Istrup
Rheder
Riesel
Schmechten
Siddessen
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