
Domschatzkammer und Diözesanmuseum Osnabrück
Domhof 12, 49074 Osnabrück, 
tel. +49 (0)541/318-481, museum@bistum-os.de, 
www.dioezesanmuseum-os.de

Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 11.00-17.00 uur
Reguliere toegangsprijs: € 5,00. prijs met gastenkaart: € 3,50 

MIK Museum Industriekultur Osnabrück 
Fürstenauer Weg 171, 49090 Osnabrück
tel. +49 (0)541/122447, www.mik-osnabrueck.de

Openingstijden: woensdag t/m zondag: 10.00-18.00 uur
Reguliere toegangsprijs: € 5,00, prijs met gastenkaart € 3,00 

Zoo Osnabrück 

Klaus-Strick-Weg 12, 49082 Osnabrück,  
tel. +49 (0)541/951050, www.zoo-osnabrueck.de

Openingstijden: ‘s zomers: 08.00-18.30 uur  
  (kassa sluit om 17.30 uur),

  ‘s winters: 09.00-17.00 uur  
  (kassa sluit om 16.00 uur)

Reguliere toegangsprijs: € 27,00, met de gastenkaart  
ontvangt u 15% korting

Museumsquartier Osnabrück 
Felix-Nussbaum-Haus /  Kulturgeschichtliches Museum /  
Villa Schlikker / Akzisehaus 

Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück,  
tel. +49 (0)541/323-2207,  
www.museumsquartier-osnabrueck.de

Openingstijden:  dinsdag t/m vrijdag 11.00-18.00 uur,  
  zaterdag en zondag 10.00-18.00 uur
Reguliere toegangsprijs: € 5,00, prijs met gastenkaart: € 3,00

Automuseum Melle ‘‘Verhalen op wielen‘‘

Pestelstr. 38-40, 49324 Melle 
Tel. +49 (0)5422/46838 (tijdens openingsuren)  
of Tel. +49 (0)5422/965312 (Tourist-Information Melle), 
www.automuseum-melle.de 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-18.00 uur
Reguliere toegangsprijs € 9,00, prijs met gastenkaart: € 7,00

Varusschlacht im Osnabrücker Land –  
Museum und Park Kalkriese 
Venner Str. 69, 49565 Bramsche,  
tel. +49 (0)5468/9204200, www.kalkriese-varusschlacht.de

Openingstijden: april t/m oktober: dagelijks 10.00-18.00 uur, 
  november t/m maart: dinsdag t/m zondag  
  10.00-17.00 uur  
Reguliere toegangsprijs tentoonstelling en bijzondere exposities:  
€ 9,50 voor volwassenen, prijs met gastenkaart: € 6,50 

Tuchmacher Museum Bramsche
Mühlenort 6, 49565 Bramsche,  
tel. +49 (0)5461/94510, www.tuchmachermuseum.de

Openingstijden:  dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur  
Reguliere toegangsprijs: € 8,00 voor volwassenen, 
gratis toegang voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, 
groepen vanaf 12 personen € 6,00 per persoon 
Prijs met gastenkaart: € 4,00

Uw voordelen in het Osnabrücker Land
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Tourist-Information Osnabrück/Osnabrücker Land 
Bierstraße 22-23, 49074 Osnabrück,  
tel. +49 (0)541/3232202, www.osnabrueck.de/tourismus
10 % korting bij aankoop van Osnabrück-artikelen 
in de VVV Osnabrück/Osnabrücker Land 
(niet geldig voor voorverkoop van tickets) 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur, 
  zaterdag 10.00-16.00 uur

Osnabrücker Stadspelers ‘‘Historische stadsverhalen beleven‘‘

Bohnenkampstr. 18, 49082 Osnabrück,  
Tel. +49 (0)541/51775, www.stadtspieler-os.de

Deelname aan openbare stadsexcursies in Osnabrück
• Schilderachtige stadstour
• Westfaalse vrede
• Grote historische stadstour met muziek
Nadere informatie over tijdstippen vindt u op www.stadtspieler-os.de

Reguliere toegangsprijs: € 14,00 voor volwassenen / € 7,00 voor 
kinderen, familieticket (zondags) €35,00. 
Prijs met gastenkaart: € 2,00 korting

Kunsthalle Osnabrück
Hasemauer 1, 49074 Osnabrück,  
tel. +49 (0)541/3232190, www.kunsthalle.osnabrueck.de

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-18.00 uur
Reguliere toegangsprijs: € 5,00, prijs met gastenkaart € 3,00

Hartelijk welkom …

… in het Osnabrücker Land
Reken op een vakantieregio vol afwisseling, ideaal voor natuur-
liefhebbers, levensgenieters, liefhebbers van actie- 
ve vakanties of van citytrips.
In het Osnabrücker Land met zijn heilbadplaatsen, kuur- en 
herstellingsoorden treft men van oudsher uitgelezen omstan-
digheden voor een gezonde vakantie. Natuurlijke remedies – 
zoals het bos, het water en het zout – maar  
ook de medische bekwaamheden zijn hier net zo belang-rijk als 
uw welzijn en genot.
Fietsers en wandelaars gaan in het Osnabrücker Land op 
pad via voortreffelijke routes en afwisselende tochten. 2.800 
uitstekend bewegwijzerde fietspadkilometers, 50 dagtochten, 
zes lange fietsroutes en zes themafietsroutes zorgen voor een 
actieve vakantie op het fietszadel. Wandelaars ontdekken het 
afwisselende landschap op idyllische paden.
Osnabrück is het kleurrijke en levendige centrum in het hart van 
het Osnabrücker Land, met het raadhuis van de Vrede van West-
falen als symbool. Hier treft u spannende musea, afwisselende 
cultuur en populaire winkelstraten.
Dat geschiedenis – ook die van het ontstaan van de aarde –  
zo spannend kan zijn als een misdaadroman, beleven de bezoe-
kers te midden van het UNESCO Global Geopark  
TERRA.vita bij iedere stap. Ontdek sporen van dinosaurussen, 
haaientanden en de locatie van de legendarische Slag bij het 
Teutoburgerwoud. 

Wij kijken uit naar uw komst!

ArunArtz

www.osnabruecker-land.de



Natuur – Cultuur – Gezondheid – 
het zoutwater-kuuroord voor alle zintuigen

Gratis: 
• Deelname aan de ademtherapie in de SoleArena 
 (iedere dinsdag, 13.30-13.50 uur) 
• Deelname aan begeleide wandelingen en fi etstochten 
 (data: www.badessen.info)
• Deelname aan de rondleiding door de historische gemeente 
 (mei t/m oktober: zondag, 14.30 uur vanaf de Kirchplatz)
• Een presentje voor de gasten van het VVV-kantoor 
• Hotel Haus Deutsch Krone: 1 glas (0,25 l) Rampendahlbier 
 (helder of speciaal) bij een maaltijd in het restaurant
• Restaurant Athen: 1 Griekse Mokka of 1 alcoholvrij drankje 
 na de avondmaaltijd
• Gratis koffi  e met een zelfgebakken stuk taart in Jutta‘s Café in het 
 BlütenGenuss
• Kaff eemühle: 1 espresso na de avondmaaltijd
•  Höger`s Hotel: 1 glas rode of witte huiswijn (0,1 l) bij een avond-

maaltijd in het restaurant

Met korting: 
• Toegang tot het zoutwater-openluchtbad in Bad Essen en het 
 overdekte zwembad in Lintorf
• Toegang tot alle evenementen van de VVV Bad Essen 
• Wellness-behandelingen en toegang tot sauna en 
 binnenzwembad in de AKTIVITA SoleSpa
• Toegang tot de Zoutgrot
• Massages in het Präventa Centrum voor Gezondheid en Therapie
• Boottocht op het Mittellandkanaal (Bad Essen-Minden)
• Besturen van een motorboot zonder rijbewijs

VVV Bad Essen
Lindenstraße 25, 49152 Bad Essen, 
tel. +49 (0)5472/9492-0, touristik@bad-essen.de
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur, 
  zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur

 www.badessen.info

Wandelen, Cultuur, Boomkroonpad – 
het Kneipp-kuuroord met uitzicht 

Gratis: 
• Busritten*

• Wandel- en recreatiekaart Bad Iburg
• Presentje van de VVV

Met korting:
• Toegang tot geselecteerde toeristische evenementen, 
 zoals rondleidingen en concerten
• Pendelverkeer van de City-Mobil tussen het kuurgebied 
 en de binnenstad
• Toegang tot het zwembad van de medic.os/Dörenberg-kliniek
• Toegang tot het kasteelmuseum 
• Toegang tot de Ridderzaal 
• Toegang tot het Uurwerkmuseum 
• Toegang tot het boomtoppenpad
• Deelname aan kasteelrondleidingen
• Deelname aan kasteelrondleidingen voor kinderen
• Combikaart kasteelrondleiding en - museum
• Toegang tot lezingen

VVV Bad Iburg 
Am Gografenhof 3, 49186 Bad Iburg, 
tel. +49 (0)5403/40466, tourist-info@badiburg.de 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 - 13.00 uur
  dinsdag, donderdag en vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Wijzigingen voorbehouden. De actuele openingstijden van de VVV 
vindt u op de website.

www.badiburg.de

Vitaliseren, regenereren, genezen – 
het geneeskrachtige zoutwaterbad 
in de vrije natuur 

Gratis: 
• Busritten*

• Presentje van de VVV, 1 x per gast per verblijf en 
 overnachting in Bad Laer
• Deelname aan begeleide fi etstochten 
 (maart tot en met oktober)
• Toegang tot het streekmuseum
• Bijwonen van kuurconcerten, lezingen en voordrachten
• Bezoek aan exposities

Met korting: 
• Toegang tot het overdekte zwembad, incl. sauna in SoleVital 
• Toegang tot de Sole-Lounge voor inhalatie in SoleVital
• Toegang tot het zoutwater-openluchtzwembad 
• Deelname aan bosbadrondleidingen
•  Deelname aan rondleidingen door de plaats 

(maart t/m oktober, na aanmelden)
• Deelname aan themarondleidingen (na aanmelden)
• Toegang tot de Zoutgrot 
• Toegang tot culturele evenementen 
• Toegang tot sportmanifestaties 

VVV Bad Laer
Glandorfer Straße 5, 49196 Bad Laer, 
tel. +49 (0)5424/2911-88, touristinfo@bad-laer.de
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 10.00 - 13.00 uur en
  14.00 - 17.00 uur

 www.bad-laer.de

Bronwater, zout, levensvreugde – 
het kuuroord met traditie  

Gratis: 
• Busritten*

• Bronwater drinken in het Haus des Gastes 
• Deelname aan begeleide wandelingen 
• Gebruik van de leesruimte in het Haus des Gastes
• Bezoek aan de kuurconcerten
• Schietsport in de Fuchskuhle
• Gebruik van alle buslijnen binnen de plaats tot aan 
 station Dissen-Bad Rothenfelde

Met korting: 
• Deelname aan begeleide fi etstochten
• Toegang tot carpesol SpaTherme vanaf 3 uren thermen + sauna
• Toegang tot het zoutwater-openluchtzwembad
• Toegang tot het streekmuseum met demonstratie zoutzieden
• Eenmalige korting op toegang van de zoutgrot  
• Toegang tot de demonstratie/inhalatiekamer van het 
 Neue Gradierwerk
• Toegang tot evenementen van de Kur und Touristik GmbH
•  Toegang tot evenementen van het KUK SOL (Kunst und Kultur im 

Südlichen Osnabrücker Land e.V.) in Dissen 
• Rondleiding op het Gradeerwerk (volgens evenementenkalender)  
• Bezichtiging van de Windkunst (volgens evenementenkalender) 
• Rondleiding door de ondergrondse zoutwatergang en de 
 oude bron (volgens evenementenkalender)

VVV Bad Rothenfelde
Am Kurpark 12, 49214 Bad Rothenfelde, 
tel. +49 (0)5424/2218-0, touristinfo@bad-rothenfelde.de 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
  13.30-17.00 uur,
  zaterdag 09.30-12.30 uur 

 www.bad-rothenfelde.de

Bad Essen Bad Iburg Bad Laer Bad RothenfeldeDe fantastische vier 

Weergaloze verwenvakanties in de vier heilbadplaatsen en ku-
uroorden in het Osnabrücker Land. 

Genezing en verlichting, welzijn en genieten liggen in de aard van 
het Osnabrücker Land. Want zijn vier heilbadplaatsen en kuuroor-
den liggen in een heel bijzonder natuurpark: 
het UNESCO Global Geopark TERRA.vita. 

De zoutwater-heilbadplaatsen Bad Laer en Bad Rothenfelde, het 
zoutwaterkuuroord Bad Essen en het Kneipp-kuuroord Bad Iburg 
heten u hier welkom met ieder hun eigen charme en specifi eke 
gezondheidsaccenten. Naast de traditionele kuurtoepassingen met 
natuurlijke middelen, vervullen ze persoonlijke wellnessdromen en 
bieden ze een programma met activiteiten als wandelen, fi etsen of 
zwemmen. Onze moderne wellness-, sport- of gezondheidshotels 
verwennen u met een gezonde keuken, helemaal in harmonie met 
de natuur.

Hans-Peter Fröbel de Witt Janßen PartnerMarlen Rasche

Relaxed meer meemaken

Als gast in Bad Essen, Bad Iburg, Bad Laer of Bad Rothenfelde heeft 
u op vertoon van uw gastenkaart in alle plaat-
sen recht op de in deze fl yer genoemde kortingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk in het geval dat de genoemde acti-
viteiten eventueel niet beschikbaar zijn. Informeert u zich daarom 
vooraf over de beschikbaarheid ervan.

De details van het beoogde gebruik evenals de hoogte van de 
respectievelijke kuurbijdragen vindt u op de website van de 
kuuroorden. 

* Houders van de gastenkaarten van Bad Iburg, Bad Laer en Bad 
Rothenfelde kunnen gratis gebruik maken van de bus-
transfer (lijn 466) tussen de drie kuuroorden en reizen ook binnen 
deze plaatsen gratis.


