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C afé · R estaurant · E vents

A

Nyder forfriskende, stilfulde & klassiske
omgivelser i Villa Colonial

L

Hindenburgallee 2 · 23714 Malente · Tlf.: +49 4523 207815 · Fax: +49 4523 207813
info@villa-colonial.de · www.villa-colonial.de
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overlevelseskursus
motivationskursus
kurser for ledere
oplevelsesferie i det
Holstenske Schweiz

Den findes
kun her...

SE E HOTE L

Åbningstider

C

Langfredag - 31. oktober
hver onsdag, fredag
lørdag, søndag
og på helligdage
fra kl 14:00
til kl. 17:00
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Hotel * Re staurant * Pool
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11:59

opdag
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Opdag vores privathotel med familiær atmosfære midt i hjer tet
af det Holstenske Schweiz, direkte ved Diekseepromenaden!

13.06.14

Malente
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D i e k s e e pa r k

www.immenhofmuseum.de
immenhofmuseum@gmx.de

1

Dine specialister
i ejendomsformidling
og byggefinansierung

Diekseepromenade 4
23714 Bad Malente
Tel. 04523/3104
www.boots-haus.de
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“ H os sote ræ kke ! ”
fo r r e
Kampstr. 1
23714 Bad Malente
Tel.: 0151-10212951

A4-Anzeige-Schülerzeitung2014_mBeschnitt.pdf
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Diekseepromenade 23 23714 Bad Malente Tel.: +49 / 45 23 / 20 20 70
www.seehotel-diekseepark.de
Mail: post@seehotel-diekseepark.de

Kanoudlejning Eutin

~ Nordtyske køkken
~ Søterrasse, enestående ved Dieksee!
~ Lokaler til grupper på op til 150 personer
~ familie- og børnevenlig
~ handikapvenlig

www.malente-tourismus.de

Eeten, klönen und drinken an Malentes Schokoladenseite!
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facebook.com/badmalente
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THOMSEN-KATE
I denne gamle stråtækte lade bliver der regelmæssigt afholdt
arrangementer. Derudover fi ndes også et vielsesværelse i laden.
SEJLTUR
5-søers-tur (5-Seen-Fahrt): april–oktober, dagligt
Kellersøtur(Kellerseefahrt): april–oktober, tir–søn
Rundtur: fra 10 € (ca. 2 timer)
5-SØERS-TUR
Denne 12 km lange rute går gennem søerne Dieksee, Langensee,
Behlersee, Höftsee og Edebergsee.
Afgang fra Malente
dagligt kl. 10.00–16.00,
hver hele time
April og oktober kun kl.
11.00, 13.00, 15.00
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KELLERSØTUR
Nyd vandet, luften og landskabet rundt omkring Kellersøen. Lad dig
begejstre af stilheden og regionens storslåede natur, der allerede inspirerede mange malere, poeter og kunstnere.
Tir–søn fra Malente (Janusallee) kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00
FINDLINGSPARK
I Findlingsparken ved Kreuzfeld kan du beundre fl ere tunge og
store vandreblokke fra den sidste istid. Højdepunktet er en 2 mia. år
gammel og 126 tons tung vandreblok.
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DYREHAVE OG ARBORET
Dyrehaven i Malente blev grundlagt i 1964 og omfatter i dag 20 ha, hvor
der bor rådyr, dådyr og vildsvin. Åben hele året. I det angrænsende arboret kan du fi nde over 100 dels sjældne træarter fra hele verden.
KURPARK
Den 56.000 kvm store kurpark blev skabt i 1962 af havearkitekten Karl
Plomin fra Hamburg og arkitekten Peter Arp fra Holstein. Dette skete i
tæt samarbejde for at skabe et samlet værk og blev efter en sanering
genåbnet i 2008. I højsæsonen er der regelmæssige rundvisninger, i
lavsæsonen efter tilmelding.
Informationer hos Tourismus-Service Malente på
tlf. +49 (0)4523-95 90 13 0
FRILUFTSBAD VED DIEKSEE
Åbningstider: fra 1. juni til september, man kl. 12.00–18.00,
tir–søn kl. 10.00–18.00 (i ferierne fra kl. 9.00).
Fri entré, kiosk, legeplads, toiletter, omklædningsrum,
opsyn af uddannede livredder.
WUNDERWELT WASSER
”Wunderwelt Wasser” er et oplevelsesområde, der befi nder sig i et vådområde med elletræer langs med Malenter Au. Her kan du opdage naturen under mottoet ”se, hør og føl.” Rundvisninger kan bookes hos Tourismus-Service Malente. Åbent fra april–november.
GUT IMMENHOF
Mange kender herregården „Gut Immenhof“ fra de 3 Immenhof-film, som blev optaget her i 1950erne.
Informationer hos Tourismus-Service
Malente på tlf. +49 (0)4523-95 90 13 0
IMMENHOF-MUSEUM
Interesserede kan også besøge Immenhofmuseet i Kampstraße 1 eller
deltage i en fi lmtur. Åbningstider: langfredag–31.oktober,
fre-søn og helligdage kl. 14.00–17.00
Flere informationer fi ndes under www.immenhofmusem.de

„JAHRESZEITEN SPEZIAL“
I løbet af året skifter årstiderne i
sædvænlig rækkefølge. Efter vinteren følger foråret, sommeren,
efteråret og så begynder det
hele forfra igen.
ge
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Neversfelde

Vores arrangement „Jahreszeiten Spezial“ kan bookes i alle
fire årstiderne og du vil se at
Malente ved Diekseen er et
dejligt sted til hver årstid.
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UDSIGTSTÅRN
I nærheden af Neversfelde findes et trætårn
med 140 trin, der fører op til to udsigtspunkter i 16 og 24 meters højde. Herfra har man
en vidunderlig udsigt over den Holstenske
Schweiz. Ved godt vejr kan man endda se
værftskranerne i Kiel eller de høje bygninger
langs Østersøen. Skilte viser vejen til tårnet.
Der er gratis adgang til tårnet. OBS: Tårnet
er lukket p.t. Spørg på Turistinformationen, om tårnet er åbent igen.
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Grebin

TEWS-KATE
Hjemstavnsmuseet
Katen (en gammel lade), der er
navngivet efter den oprindelige familieejer Tews, stammer
fra tiden under Trediveårskrigen og er det ældste røgeri i
Ostholstein.I dag fungerer det
som hjemstavnsmuseum, som
kan besøges. Åbningstider:
tir–søn kl. 14.00–17.00 (fra påske til
oktober, grupper efter aftale), fri entré!
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Arrangementet indeholder følgende:
• 3 overnatninger i dobbeltværelse med terrasse/altan
• 3 x righoldig morgenmadsbuffet

33

• 1 x holstensk aftensmad i hotellets restaurant

Wunderwelt
Wasser 12
Kindergarten

11

• 1 x massage

5

• 1 x kaffe og kage
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Bad MalenteGremsmühlen
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Timmdorf
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SALTGROTTE
Saltgrotten er et særligt sted, hvor man kan slappe af og samle kræfter. Her styrkes helbredet og vitaliteten og visse sygdoms-symptomer
kan lindres. man–fre kl. 11.00–18.00, tir kl.19.00 afslapning
med klangskåler. lør kl.12.00–17.00. Flere informationer under tlf.: +49 (0) 4523 - 88 38 05
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Polizei

Pris pr. person i dobbeltværelse:
Pris pr. Person i enkeltværelse:

185,00 €
229,00 €
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undtagen på helligdage
Freibadestelle mit
Wasserspielplatz

Kellersee
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Quelle der
gebrochenen
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Dieksee
Startpunkt Nordic Walking
Strecke (36 km)
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Lauftreff
„3000 Schritte“

Gut
Rothensande/
Immenhof

BERGEN
Gehölz
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Uwe Seeler
Fußballpark
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360 m
Maßstab 1: 15000

720 m

Sehenswürdigkeit Bad Malente
1 Salz & Sole Oase
2 Tews Kate
3 Thomsen Kate
Yderligere
materiale og detaljerede informationer
4
får5-Seen-Fahrt
du hos Tourismus-Service Malente:
5 Kellerseefahrt
Bahnhofstraße
3
6 Findlingspark
23714
Bad Malente-Gremsmühlen
7 Aussichtstum
8 Wildgehege und
Telefon:+49
(0)4523-95
Arboretetum90 13 0
9 Schlachterei u. Schinkenräucherei
urlaub@malente-tourismus.de
10 Kurpark
11 Strandbad am Dieksee
12 Wunderwelt Wasser
13 Freibadestelle mit Wasserspielplatz
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