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[ OLSBERG, HET IDEALE VAKANTIEOORD!
Slechts 200 km van de Nederlandse grens!
Sauerland is een streek en middelgebergte in Midden-Duitsland.
De hoogte varieert van ongeveer 200 meter in het dal van de Ruhr tot ruim 840 meter.
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VAN HARTE WELKOM IN OLSBERG
Olsberg is een moderne kleine stad met talrijke winkels, afwisselende gastronomie en veel
recreatiemogelijkheden. Eerst beheerst door de landbouw, daarna vonden de mijnbouw,
handel en nijverheid steeds meer hun plaats.
Olsberg ligt in het dal van het riviertje Ruhr en is omgeven door de Langerberg, de Eisenberg
en de berg Olsberg. Deze bieden alle schitterende vergezichten. Het oudste Kneippkuuroord
van Noordrijn-Westfalen speelt ook in het toerisme een belangrijke rol. Kuurparken en
gastronomie nodigen uit hier te ontspannen en lekker te genieten. Het wellness aanbod is
bovendien perfect in het Sauerland thermaal bad AquaOlsberg.

Info

WIE HAD DAT GEDACHT?
Het hoogste punt van Noordrijn-Westfalen ligt niet op de Kahlen Asten.
Deze bevindt zich inderdaad met 843m op de Langenberg, de grote broer
aan het Rothaarwandelpad in Olsberg.
En ook verder kunnen wij niet over het ontbreken van hoogten klagen.
In ons stadgebied zijn de grootste hoogteverschillen van het Sauerland te
beklimmen. Meer dan 50 bergen hoger dan 500 meter laten het wandelhart sneller slaan.
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[ WANDELEN ]

… VOOR NATUURLIEFHEBBERS
EN GENIETERS
Onze paden zijn goed gemarkeerd en bewegwijzerd, zodat je praktisch niet
kan verdwalen. Informatiebrochures en wandelkaarten liggen voor je klaar.
Elke route is een avontuur.
Wandelen betekent, de natuur te voet beleven en ontdekken. En wandelen
is nog meer. Het is ontspannen, het is onthaasten, het is vrijheid.Wie de eenzaamheid zoekt, wandelt in z n eentje. Veel pret en avontuur kun je samen
met de familie of groepje beleven. De bergen garanderen avontuurlijke paden
en zijn toch ook nog voor beginners geschikt. De schitterende coulissen om
Olsberg en zijn dorpen stimuleren alle zintuigen en behoeften.

KNEIPPWANDELPAD OLSBERG
WANDELEN, WATER, WELZIJN
LAAT JE VOETEN ZIEN!
Schoenen uit en door een beekje waden; dit weldadige gevoel kun je beleven
op het Kneippwandelpad. Hier wordt het wandelen in heerlijke natuur
en de Kneipp-filosofie op verfrissende manier met elkaar verbonden. Op
6 watertrapplaatsjes heb je de mogelijkheid om door het water te
stappen.
De 39 km lange wandelroute start in het kuurpark en al na enkele meters
schud je de stress en zorgen gewoon van je af. De heerlijke natuur, de stilte
en adembenemende vergezichten laten gewoon geen andere keuze toe.
Toegegeven, de steile passages kunnen je wel eens naar lucht laten
snakken, maar dan zijn er de zes natuurlijke watertrapplaatsjes om weer op
adem te komen en energie te tanken.
Wie exact weten wil hoe dat nu gaat met “armgietingen” (lopen als een
ooievaar door het water) en andere Kneippse curiositeiten, die mag in ieder
geval een wandeling met onze Kneippweganimateurs niet missen.
TIP: eerst de benen verwarmen, door wandelen of een beetje gymnastiek
en dan pas watertrappen.
Natuurlijk kun je de hele route lopen. Maar dat zijn dan wel flinke 39 km.
Daarom raden wij aan dat in etappes te doen.
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BRONNENROUTE OP HET
OLSBERGSE KNEIPPWANDELPAD
Een wandeling met veel belevenissen op
het eerste stuk van de Olsberger
Kneippweg met natuurlijke water-trapplaatsen. Ongerepte wegen en smalle
paden, veel water, geologisch gezien
interessant door de Max-mijn, de Philipp-mijn en kinder-doe-stations op de
“Langer Berg”. Je hebt hier een prachtig
uitzicht over het weids uitgestrekte
Olsbergse Ruhrdal.
Deze wandelroute kan met de Sauerland-Waldroute worden gecombineerd.

MARKERING:
MOEILIJKHEIDSGRAAD:
WANDELTIJD:
AFSTAND:
STARTPUNT:

middelmatig tot zwaar met 2 stijgingen,
circa 6 uur
19 km
Olsberg Toerisme kantoor

ROZENRING WANDELPAD
Rozen, rotsen en stenen zo zou je dit
themawandelpad ook kunnen noemen.
Op slechts een steenworpafstand liggen
deze mooie dorpen, Assinghausen en
Bruchhausen bij elkaar.
Het rozendorp Assinghausen met zijn
rozenperken, tuinen en zwart-witte vakwerkhuizen. Bruchhausen het dorp aan
de gigantische Bruchhauser Steinen
(=rotsen) die ver boven de berg uitsteken. Ook hier vind je een schitterende
rozentuin bij het kasteel Bruchhausen.
Deze twee beauty’s worden door het
wandelpad met elkaar verbonden. Onderweg krijg je een voorproefje op de
beide plaatsen. Wildrozen aan de rand
van de weg en fascinerende vergezichten op de rotsformaties.
MARKERING:
WANDELTIJD:
AFSTAND:
STARTPUNT:

circa 3 uur
9 km
Assinghausen “Grimme” standbeeld
of Bruchhausen wandelbord
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OLSBERGER GIPFELKREUZ
(=BERGTOP KRUIS)
Niet echt gemakkelijk deze wandeltocht, want het gaat pittig omhoog op
de 703 meter hoge Olsberg. Maar als je
dan boven aangekomen bent, kun je
heerlijk de wind om je neus laten waaien en genieten van een schitterend
uitzicht tot ver in het Sauerland.

MARKERING:
WANDELTIJD:
AFSTAND:
STARTPUNT:

circa 3 uur
9 km
Olsberg Toerisme
kantoor

Wist je dat elk dorpje van Olsberg ook eigen kleine wandelroutes heeft? Deze zijn aangegeven met de eerste letter(s) van
het dorp en dan een nummer. Bijvoorbeeld Assinghausen heeft wandelpaden A1, A2, A3…,Wiemeringhausen Wi1,Wi2,Wi3
etc. Op de achterkant van de Olsbergse wandelkaart zijn deze ook beschreven.

ZINNEN ZOEKEN IN OLSBERG
De geliefde wandelroute Rothaarsteig
komt ook niet om Olsberg heen.
De 154 km lange “weg der zinnen”
heeft hier zelfs één van haar mooiste
passages. Door louter panorama’s kan
men hier dan snel het overzicht kwijtraken. Maar daar helpt dan de rode
bewegwijzering. En indien het dan toch
misloopt, zijn er nog de vriendelijke
Rothaarsteigranger, die de Sauerlandse
wereld van haver tot gort kennen. Kunst
en cultuur kunnen op de geschiedkundige plek “Borbergs Kirchhof” en bij
de “Feuereiche” worden bewonderd.
En met een beetje geluk treft men de
“Mundwerker”, de minnezanger van de
Rothaarsteig die optreedt met groentetheater, ezel en allerlei wonderbaarlijke
instrumenten.
www.rothaarsteig.de
10

VOSSENPAD HELMERINGHAUSEN
Een wandelbelevenis met spel en plezier
voor groot en klein. Deze wandelroute
is ook geschikt voor kinderwagens.
MARKERING:
AFSTAND:
STARTPUNT:

2,5 km
Parkeerplaats
“an der Vogelstange”
in Helmeringhausen

ONTDEK DE SAUERLANDSE
WANDELDORPEN
De Sauerlandse wandeldorpen vormen
samen een wandelregio met een dicht
netwerk van prachtige en goed bewegwijzerde wandelroutes zoals het bijna
nergens anders in Duitsland te vinden
is. Met de prima routebeschrijvingen en
het beschikbare kaartenmateriaal kun
je je heel eenvoudig in de wandelregio
oriënteren. De uitgave “Sauerland-Wandeldorpen” – compleet in het Nederlands – is een zakboekje in een handig
formaat dat in iedere rugzak en handtas
past.
Alle informatie is te vinden op:
www.sauerland-wanderdoerfer.de
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[ FIETSEN ]

Groot aanbod voor sportieve en gezellige fietsers.
Olsberg biedt iedere doelgroep het juiste fietsplezier.

OP TWEE WIELEN...
...VOOR IEDEREEN DIE GRAAG FIETST
STEEDS LANGS DE RUHR...
fiets je ook in Olsberg en omgeving op
het Ruhrdalfietspad. Lekker rustig
langs het riviertje de Ruhr, die op deze
regio als niets anders zijn stempel
heeft gedrukt. Via glooiende heuvels,
langs groene rivieroevers en licht
doorstroomde bossen. Een traject dat
ideaal is voor het hele gezin en genieters. Het Ruhrdalfietspad behoort tot
de top vijf van de Duitse rivierfietspaden en leidt over 220 kilometer van
Winterberg naar Duisburg. Daarbij
presenteert hij cultuur en natuur in
overvloed. Begin je tour
in Olsberg richting Ruhrgebied. Op de fiets genieten van puur natuur.
www.ruhrtalradweg.de
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TIP:
Eerst met de trein naar het station
in Winterberg. Vanaf Winterberg
gaat het na een kleine stijging vooral bergafwaarts. Zo fiets je de
eerste 23 km zonder al te grote
inspanning naar Olsberg.
Goed te weten:
Olsberg heeft twee treinstations.
Eentje in Olsberg en een in Bigge.
Alleen de trein in Bigge gaat naar
Winterberg. De trein van Olsberg
o.a. naar Willingen, Brilon en
Meschede. Met de SauerlandCard
kun je bovendien gratis met de
trein en bus reizen. Alleen de fiets
kost extra.

OPLADEN EN WEGFIETSEN
Is er geen mogelijkheid om de bergen
gemakkelijk met de fiets te beklimmen? Jawel: de E-bikes die je op het
kantoor voor toerisme in Olsberg
kunt huren, helpen iedereen die een
beetje hulp wil hebben. Deze elektrische fietsen zijn voorzien van accu’s
die je net dat nodige duwtje in de rug
geven. Zo wordt zelfs het beklimmen
van de Langenberg een kinderspel.
Gewoon opladen en wegfietsen!
Kom en huur een fiets! Denk wel even
aan de 50,- euro borg, die je na afloop
terug krijgt.Tevens wordt er een kopie
gemaakt van je identiteitsbewijs.
Voor je eigen veiligheid, raden wij aan
een helm te dragen.

TOERENTIP
VOOR DE E-BIKE OF GEWONE
CULTUUR EN SAUERLAND FLAIR:
DE DRIE GOUDENDORPENTOCHT
ROUTE:

Olsberg-ElleringhausenBruchhausen-Assinghausen-Olsberg
AFSTAND: 17 km
START- EN EINDPUNT:
centrum Olsberg
ROUTEBESCHRIJVING:
Bij het stoplicht „Bahnhofstraße/
Carls-Aue-Straße“ de straat “Rutsche”
inslaan en het groene fietsbordje naar
Elleringhausen volgen. Na circa 5 km
door een bospad kom je bij de dorpsstraat van Elleringhausen. Deze straat
volgen en aan het einde van het dorp
zie je rechts weer het fietspad naar

Bruchhausen. In Bruchhausen ga je dan
rechtsaf de berg over naar Assinghausen. Aan de voet van de berg in
Assinghausen kom je uit op het Ruhrdalfietspad, hier rechts terug naar
Olsberg.
BEZIENSWAARDIGHEDEN:
Elleringhausen, atelier en woonhuis
van de kunstenaar Jürgen Suberg.
Bruchhausen:
de Bruchhauser Steine (=rotsen), waterkasteel, rozentuin, rodelbaan.
Assinghausen:
rozendorp, historische vakwerkhuizen,
Zehntspeicher (=tiende schuur).
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SPORTIEF EN ACTIEF
DE DRIE-DALEN-TOCHT
ROUTE:

Olsberg-Elleringhausen-BruchhausenAssinghausen-WiemeringhausenWulmeringhausen-Olsberg
AFSTAND: 25 km
START- EN EINDPUNT: centrum Olsberg
ROUTEBESCHRIJVING:
Van Olsberg volg je het fietspad naar Elleringhausen
en verder via Bruchhausen naar Assinghausen. (Zie
beschrijving van “de drie goudendorpen-tocht”)
Hier volg je het Ruhrdalfietspad door het rozendorpje
in richting Winterberg. Je komt voorbij Wiemeringhausen tot “Haus Wildenstein”. Dan rechts, parallel
van de hoofdweg het 2 km lange fietspad langs
weilanden en het sportveld terug naar Wiemeringhausen volgen. Bij het voetgangersstoplicht de straat
oversteken en de Brunskappeler straat omhoog klimmen. Boven aangekomen sla je achter het kerkhof het
kiezelpad in. Hier volg je tot de splitsing het wandelteken Wi2. Daar rechts het paadje A1 volgen. Nu kun
je van een fantastisch uitzicht genieten in het mooie
Ruhrdal. In de verte zie je de Bruchhauser Steine.
Op de bergtop tussen Assinghausen en Wulmeringhausen bij de “Linde” links afslaan op de geasfalteerde
straat. Berg afwaarts tot de eerste rechtsbocht, daar
het inrit “Dümpelhof” inslaan en na een paar meter
meteen weer links het bospad in. De bewegwijzering
W1 leidt je nu voorbij aan Wulmeringhausen terug
naar het Ruhrdalfietspad. Deze naar links volgen zodat
je weer bij het startpunt in Olsberg uitkomt.

KAARTMATERIAAL: Deze routes vind je op de
plattegrond van Olsberg. Nog meer tochten om te
downloaden, informatie en tips vind je in het E-Bike
portaal van de Bike-Arena Sauerland:
www.sauerland.com/ebike
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OP TWEE WIELEN…
… VOOR RAZENDE ENTHOUSIASTELINGEN
TUSSEN PLEZIER EN GEPLOETER
Wij begrijpen, fietsen in Olsberg is niet altijd makkelijk. Maar de Bike-Arena Sauerland
heeft kosten nog moeite gespaard om het Sauerland voor trekking- en mountainbikers
aantrekkelijk te maken.
Op uitgekozen trajecten kunnen sporters historische gebouwen en de schitterende
natuurcoulisse rondom Olsberg ontdekken. Profs zullen bovendien echt plezier beleven
aan het beklimmen van de hoogste berg van NRW de Langenberg.
Er zijn in totaal 65 uitgestippelde tochten. Deze zijn in diverse moeilijkheid gradaties
ingedeeld en voorzien van het gele “Bike Arene Sauerland” symbool.
De tochten 19,20 en 21 starten in Olsberg en de tochten 2, 18 en 33 lopen gedeeltelijk
door Olsberg. Het vinden van een route is met behulp van de mountainbike kaarten,
bewegwijzering of met hulp van een GPS-systeem heel eenvoudig.
Kaarten van de Bike-Arena zijn bij ons in de VVV (Olsberg-Touristik) te verkrijgen.
Fietsen in Olsberg is dus toch eenvoudig… eenvoudig geweldig.

www.bike-arena.de

STEILE BOCHTEN
EN MOTORFIETSEN
In Sauerland ontbreekt het niet aan
bochtige trajecten. Olsberg is een
ideale aanleiding om de motor uit
de garage te halen. Veel verhuurders
hebben zich ingesteld op de gasten
in lederen kleding en bieden zelfs
begeleide tochten aan. Bij deze
tochten kunnen de deelnemers de
één of andere insiders tip verwachten.
Wie in augustus de straten van
Olsberg onveilig maakt, moet
niet vergeten de motorbeurs
met open air concert te bezoeken. Jaarlijks event op het
derde weekend in augustus.
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[ ONTDEKKEN IN OLSBERG ]
BRUCHHAUSER STEINE
... LAST VAN HOOGTEVREES?
Aan een vooruitziende blik ontbreekt het niet in Olsberg.Waar anders beschikt men over
4 stenen giganten met grandioos vergezicht? Deze alpine aandoende schoonheden zijn te
danken aan de aardverschuivingen in het Devon tijdperk. De vier enorme porfierrotsen
liggen op de Istenberg, boven het dorp Bruchhausen. Sinds mensengeheugenis werden de
reusachtige rots-massieven en hun nabije omgeving met grote wallen beschermd. De vraag
blijft, was het een cultusoord of versterkte vluchtplaats? In dit beschermd natuurgebied
bevinden zich zeldzame planten uit de ijstijd, alsmede een leefgebied voor slechtvalken en
oehoes. In het informatiecentrum bij de ingang en op themapaden worden de bijzonderheden vermeld.
TIP: vergeet niet stevig schoeisel aan te trekken.

….NET ALS IN EEN SPROOKJE
Het “Gutscafé” en de rozentuin bij het waterkasteel in Bruchhausen. Hier kun je heerlijk
genieten in een idyllische omgeving. Meer informatie op:
www.rosenbogen-heidrich.de
ROZENDORP ASSINGHAUSEN
Eeuwenoude vakwerkhuizen, de historische “Zehntspeicher” (voorraadschuur) en de in
het dorp overal aanwezige rozenpracht geven Assinghausen zijn pittoreske uitstraling.Vier
wandelroutes verbinden in het dorpje de rozenperken met de keurig onderhouden voortuintjes. Alle paden beginnen in het midden van het dorp, bij het standbeeld van “Grimme”.

ACTIEF…
… VOOR HOOG- EN LAAGVLIEGERS
TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT
In Olsberg kun je het op veel plaatsten hogerop zoeken. Nog hoger gaat het bijvoorbeeld
bij het deltavliegen. Een vlucht verschaft je niet alleen een adrenalinekick maar ook een
“bovenaards” goed zicht op het Olsbergse Sauerland.
Maar ook op de grond vind je altijd actie. Avonturiers komen volop aan hun trekken met
Geocaching (het opsporen van verborgen “schatten” met een gps-ontvanger) of Segway
toeren. In de winter lonkt de 1300 m lange afdaling van de skipiste Sternrodt. Ook loipen
en de rodelbaan zijn een bezoekje waard.
Voor wie dit alles niet genoeg is, die kan een duikje nemen in het AquaOlsberg.
Tijdens de proeflessen van de duiksportclub duik je meteen onder de waterspiegel.
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KUNST & CULTUUR
DAT DING MET DE CULTUUR
De concertzaal in Olsberg en de cultuurring organiseren voortdurend verschillende events. Concerten, comedy,
musicals, beurzen…Moderne kunstobjecten vindt men echter in verschillende ateliers en in een klein Afrikaans
museum in Gevelinghausen. Gerhard Vogt, wiens familie door missionariswerkzaamheden in nauw contact met
Afrika kwam, heeft hier in de loop der jaren verzamelde kunst tentoongesteld. Geopend iedere woensdag en
vrijdag van 14 tot 17 uur.
Hoogwaardig keramiek vind je in het pottenbakker atelier “Wydra-Jantz” in Gevelinghausen. Breng ook eens
bezoek aan het kunstatelier “Suberg” in Elleringhausen.
De oude tradities worden in Olsberg niet verborgen. De geschiedenis van de mijn- en landbouw wordt zichtbaar
gemaakt bij bergwerk excursies, brouwerij-bezichtigingen en in kleine heimat musea.
PHILIPPSTOLLEN, BEZOEKERSMIJN
Hoe koud is het eigenlijk binnen in een berg? En hoe ziet het er daar uit? Spannende vragen voor het hele
gezin. De antwoorden daarop krijg je in de mijngang “Philippstollen”. De mijnbouw heeft een lange traditie in
het Sauerland.
TIP:
Als je een mijn in wilt, zorg er dan voor dat je warm genoeg bent aangekleed. Ook in de zomer bedraagt hier
de temperatuur slechts 10oc
En tot slot: de schuttersfeesten. Deze vrolijke bijeenkomsten, waar bier rijkelijk vloeit, zijn voor de trotse
bewoners belangrijke feestdagen. Je wordt snel in de feestvierende menigte opgenomen.

WINKELEN IN OLSBERG
... KLEIN MAAR FIJN
Ontdek leuke winkels, kleine boetiekjes en kuier langs de etalages.
Daarna even uitpuffen op een van de gezellige terrasjes met een
lekker kopje koffie.
TIP:
In Duitsland is het overigens heel normaal, meer dan één koekje
of stukje taart bij de koffie te nuttigen. Dat is genieten, toch!
Je kunt in Olsberg gratis parkeren en alles is op loopafstand. Bij
een aantal parkeerplaatsen moet je wel goed zichtbaar de parkeerschijf voor de autoruit leggen.
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FAMILIEVAKANTIE …
… VOOR EIERENDIEVEN EN ANDERE RAKKERS

KINDERPRET DELUXE
Wat is er mooier dan de hele dag ravotten, papa over te halen
om te dollen, dieren te aaien en uiteindelijk doodmoe in bed
te vallen? Wij bieden hiervoor een heleboel mogelijkheden.
Avonturenspeeltuinen, modderspeelveld in het buitenbad of
bosspelletjes, en dat alles in ieder geval in de buitenlucht.
Op het “Vosspfad” (= vossenpad) in Helmeringhausen wacht
een kleine vos, om grote en kleine ontdekkers via 22 bos
belevings- en informatieborden te begeleiden.Voor paardenvrienden is er een ritje in de huifkar of op een goedmoedige pony.
In Assinghausen is een grote avonturenspeeltuin. Hier kunnen
de kleintjes urenlang lekker spelen, en het kost geen cent. Er
zijn genoeg zitjes in de speeltuin, dus neem wat te drinken en
iets lekkers mee, zodat je heerlijk kunt toekijken hoe de kinderen zich vermaken. Op de trimbaan kun je zelf ook actief
zijn. Plezier voor groot en klein!
Als de kleintjes dan nog energie over hebben, is een ritje op
de bergrodelbaan Sternrodler onder alle weersomstandigheden helemaal te gek. Het gaat hier supersnel 1000 meter
bergafwaarts met meer dan 90 meter hoogteverschil.
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WINTER
EN DAN INEENS
IS ALLES WIT!
Wat in het voorjaar en de zomer nog
sappig en groen was, is plotseling veranderd in een stralend winterlandschap.
Ook de Olsbergers verwonderen zich
ieder jaar weer hoe mooi hun landschap
in de winter is. En dan wordt het een
drukte van belang. Per slot van rekening
ligt de grootste sportregio ten noorden
van de Alpen hier in het Sauerland. Van
december tot maart kun je alle soorten
wintersport op de pisten, loipen en rodelhellingen uitproberen.
Het skigebied Sternrodt in Bruchhausen
ligt aan de noordzijde van de Langenberg en behoort tot de wintersportarena Sauerland. Snowboard, alpineski,
langlauf en rodelen kun je direct in Olsberg en zijn dorpen. De auto blijft bij de
accommodatie staan, want bus of wintertaxi brengen je veilig naar je bestemming en weer terug.
Een wandeling in de schemering, de krakende sneeuw onder de voeten, de huizen en hotels knus verlicht: zo zijn de
winteravonden een genot. Om weer op
te warmen naar de sauna of gezellig
samen voor de knisperende openhaard.
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AQUAOLSBERG, DE SAUERLANDTHERMEN
NEEM EENS EEN TIME-OUT!
Luister naar je innerlijke stem! Relax en geef je zintuigen de kost!
Ontspanning, gezondheid, sport, plezier en welbehagen – dat is allemaal
verenigd onder het dak van AquaOlsberg. Met een zoutwaterbad,
recreatieruimte en bos-sauna.
De Sauerlandthermen is het enige zoutwaterbad in het Sauerland dat
zo consequent de thema s Kneipp, wellness en gezondheid aanbiedt.
Maar ook aan fun en beweging kom je niets tekort.
Gezondheid, ontspanning of sport en recreatie,
AquaOlsberg vervult al je wensen.

NIEUW IN OLSBERG
Wie met de camper naar Olsberg komt heeft nu de mogelijkheid, tegen
een kleine vergoeding, te overnachten op één van de tien standplaatsen
bij het AquaOlsberg. Centraal gelegen in het centrum, vlakbij de VVV,
supermarkten en Ruhrdalfietspad. De verharde plaatsen zijn voorzien van
water- en stroomaansluiting.
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Info

[ GENIETEN, ONTSPANNEN EN GEZONDHEID ]

AQUAOLSBERG
Zur Sauerlandtherme 1
59939 Olsberg
Tel. +49 (0) 2962 / 845050
info@aquaolsberg.de
www.aquaolsberg.de
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Richting Soest

Brouwerij
Wildpark

A 46

A 46

Hennesee

Bezoekersmijn
Ramsbeck

Stoommuseum

Thikos Kinderland
Bestekmuseum

Richting Bad Berleburg
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Richting Bad Arolsen,
Marsberg en Kassel

[ KAART ]
Attracties in Olsberg
en omgeving:

Golfplaats

AquaOlsberg

Vosspfad
Helmeringhausen

kunstatelier Suberg

Langenberg
bij Bruchhausen

belevenisberg Sternrodt

Rozendorp

Afrika-Museum
Gevelinghausen
Skischans
Ettelsberg-toren
Wildpark

Rozendorp
Assinghausen

Bruchhauser
Steine

Bobbaan
Skischans
Golfplaats

Richting Hallenberg
en Marburg

Openluchttheater
Hallenberg

Philippstollen
Olsberg

Rosenbogen Heidrich, belevenisberg
Sternrodt, Feuereiche, kunstatelier
Suberg, school voor paragliding Elpe,
Borbergs Kirchhof...
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[ UITSTAPJES IN DE OMGEVING ]
Ook tijdens een langere vakantie in Olsberg hoeft niemand zich te vervelen. Pretparken,
kartbanen, meren om te zwemmen en dierenparken vind je bij ons in principe om de hoek.
Hier een paar voorbeelden:
ATTENDORN (ca. 66 km)
druipsteengrot Attahöhle,
brandweer- en Südsauerlandmuseum
ARNSBERG (ca. 37 km)
historisch centrum, Sauerland museum
BAD AROLSEN (ca. 50 km)
kasteel Arolsen,
bekend door Koningin Emma
BAD BERLEBURG (ca. 44 km)
kasteel Berleburg en lijsteenmijn
BRILON (ca. 10 km)
mooie oude binnenstad
met gezellige cafeetjes
EDERSEE (ca. 62 km)
kasteel Waldeck
FORT FUN (ca. 12 km)
pretpark met achtbanen en
wildwaterbaan in westernstijl
HALLENBERG (ca. 34 km)
zomertheater met openluchtpodium
MESCHEDE (ca. 16 km)
Benedictijnenklooster,
gezellige voetgangerszone in de binnenstad
KASSEL (ca. 94 km)
park en kasteel Wilhelmshöhe
MARBURG (ca. 82 km)
kasteel, studentenstad met
hooggelegen oud stadsgedeelte

bezoekersmijn Kilianstollen,
historisch “Obermarsberg”
MEDEBACH (ca. 31 km)
Barietmuseum, klimpark en outdoor events
RAMSBECK (ca. 12 km)
Sauerlandse bezoekersmijn
SCHMALLENBERG (ca. 35 km)
historische stadskern
SOEST (ca. 49 km)
middeleeuwse Hanzestad met
sfeer en leuke winkeltjes
VOSSWINKEL-ARNSBERG
(ca. 52 km)
Bos wildpark Vosswinkel
WARSTEIN (ca. 28 km)
brouwerij bezichtiging,
Bilsteingrot
WINTERBERG (ca. 21 km)
bobbaan, skischans, klimpark,
panoramabrug, de berg Kahle Asten,
groot skigebied
WILLINGEN (ca. 17 km)
skischans, Ettelsberg-toren, kabelbaan,
melkmuseum, klimhal, glasblazerij,
schaatshal, party-mogelijkheden
en ski-pret

MARSBERG (ca. 35 km)

MEREN IN HET SAUERLAND:
HENNESEE (19 km)
MÖHNESEE (ca. 45 km)
BIGGESEE (ca. 67 km)

DIEMELSEE (ca. 37 km)
SORPESEE (ca. 53 km)

Ontdek het water in het Sauerland. Ga aan boord van een van de rondvaartboten op de stuwmeren van het Sauerland en beleef er plezierige uurtjes.Van
achter grote panoramavensters of aan dek geniet je van mooie uitzichten over
het water en het land. Meer informatie over bijzondere aanbiedingen voor gezinnen, groepen, excursies en dergelijke vind je op de websites van de rondvaartondernemingen:
http://www.sauerland.com/Sauerland-entdecken/Sauerland-Seen2
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werbstatt.info

Kasteel Arolsen is een aanschouwelijk voorbeeld voor de barokke bouwstijl.
Bij een rondgang door de zalen en salons krijgt u een goede indruk hoe men in vroeger
tijden en nu in dit kasteel woonde en zelfs nog steeds woont.
Een van de bewoners was prinses Emma van Waldeck en Pyrmont, die in 1879
in de slotkapel getrouwd was met koning Willem III. De blauwe slaapkamer is
ingericht als aandenken aan prinses Emma.
U bent hartelijk welkom het residentieslot te bezoeken.

april t/m oktober
dagelijks 10:00 – 17:00 uur • laatste rondleiding 16:00 uur
november t/m maart
woensdag t/m zaterdag 14:00 – 17:00 uur • zondag/feestdag 11:00 – 17:00 uur
(laatste rondleiding begint steeds om 16:00 uur)
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[ EVENEMENTEN KALENDER ]

MEI:
Voorjaarskermis Olsberg
DRIE WEKEN NA PINKSTEREN:
Schuttersfeest Olsberg
JAARLIJKS HET DERDE
WEEKEND IN AUGUSTUS:
Motorfeest Olsberg
HET TWEEDE WEEKEND IN JULI, IN
EEN ONEVEN JAAR:
Rozenfeest in Assinghausen

LEDERE DAG:
watergymnastiek in het zwembad
AquaOlsberg om 11.30 en 18.30 uur
Stoombad-opgietingen in het Solebad
AquaOlsberg (met badkleding),
10.30, 12.30, 17.30 en 19.30 uur.

MARKT IN OLSBERG EN OMGEVING
ARNSBERG:
donderdag / zaterdag

OLSBERG:
vrijdag

BRILON:
woensdag / zaterdag

SCHMALLENBERG:
donderdag

MARSBERG:
woensdag / zaterdag

WARSTEIN:
zaterdag

MEDEBACH:
woensdag

WINTERBERG:
zaterdag

MESCHEDE:
dinsdag / vrijdag

WILLINGEN:
vrijdag

DINSDAG:
lange Sole-avond in het AquaOlsberg,
9.00 tot 23.00 uur
WOENSDAG:
Afrika Museum Vogt,
14 tot 17 uur, Gevelinghausen
Olsberg, wandeling met gids op het
Kneippwandelpad (in de vakantie)
DONDERDAG:
Huifkartochten, mei tot oktober, 14 uur,
vertrek bij kasteel Gevelinghausen
VRIJDAG:
Afrika Museum Vogt,
14 tot 17 uur, Gevelinghausen
Rondleiding in de Philippstollen,
mei tot oktober, 16.30 uur
ZATERDAG:
Sauerlandrondrit, aanmelden bij het
ASLAN kur-Institut, Tel. 02962- 97970
Lange saunanacht, iedere 1e zaterdag in de
maand, AquaOlsberg
ZONDAG:
Streekmuseum “Alte Mühle”, iedere 1e
zondag in de maand, 14 – 18 uur,
Gevelinghausen
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[ SAUERLAND CARD ]

SAUERLAND CARD
DE MOBILITEITSGARANTIE
De SauerlandCard is een samenwerking van de openbaar
vervoerbedrijven en de VVV s in het Hochsauerland. De
verhuurders in het kuurgebied, en vele andere bedrijven die
zich daarbij hebben aangesloten, overhandigen hun gasten
de SauerlandCard automatisch bij aankomst. Hiermee kun
je kriskras naar hartenlust reizen met de bus en trein door
het Sauerland en de regio Soest. Bovendien krijg je korting
in pretparken, musea, skigebieden, zwembaden enz.
De auto kan blijven staan. Op deze manier kun je ook
grotere wandelingen plannen en met de bus weer naar het
uitgangspunt terug komen.

[ ONS TEAM ]
KOM NAAR OLSBERG!
Wie weet welke kamers nog vrij zijn? Wie weet hoe je het busboekje moet lezen?
Wie beschrijft de mooiste wandelroutes? Het antwoord op al deze vragen is uiteraard:
de “Olsberg-Touristik”. Wij helpen graag met raad en daad.
maandag tot vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
zaterdag van
09.30 – 12.30 uur
OLSBERG-TOURISTIK
Ruhrstrasse 32
59939 Olsberg
Telefoon: +49-2962-9737-0
Fax: +49-2962-9737-37
Kijk ook eens op het internet op www.olsberg-touristik.de, daar vind je actuele
evenemententips, informatie over beschikbare accommodaties en nog veel meer.
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