
   

 www.feuerundflamme-dieagentur.de 

PRESSMEDDELANDE 
 
www.visitnortherngermany.de/sv:  
Ny webbplats ger inspiration för flera olika semesterupplevelser i Hamburgs 
storstadsregion 
 
Hamburgs metropolregion har många sidor. Det finns mycket att upptäcka mellan Nordsjön och Wendland, mellan ön 
Fehmarn i Östersjön och Lüneburger Heide. Urban storstadskänsla och mjuka kullar, mäktiga korsfarare och idylliska 
sjölandskap, kust och hav, herrgårdar och slott – nästan ingen annan region i Tyskland erbjuder en så uppfyllande 
livskvalitet. På den nya webbplatsen www.visitnortherngermany.de/sv finns det otaliga semesteridéer. 
 
De som är på semester i Hamburgs metropolregionen upplever en enastående kombination av stads- och 
landsupplevelser. Vägarna är korta, anslutningen mellan människorna är många. Här väntar pittoreska städer som 
Lübeck, Lüneburg, Wismar eller Stade som är över 1 000 år gamla. Hamburgs pulserande metropol är lika 
attraktiv. Vattnet är dessutom inom räckhåll nästan överallt: Wadden Sea World Heritage Site i Cuxhaven och 
Büsum är fascinerande. Det syns i Hamburgs livliga hamnverksamhet och fortsätter sin naturliga väg till UNESCO:s 
biosfärområde Elbe Valley. Landskap som Lüneburger Heide, Altes Land och Lauenburg sjödistrikt är unika. 
Perfekt för avslappnade semesterdagar! 
 
Semester vid och på vattnet 
Semester- och fritidsmöjligheterna vid vattnet i Hamburgs metropolregion är varierade: oavsett om det gäller 
hobbykaptener eller skeppsskådare, kanotpaddlare, badtokiga, cykelentusiaster, vandrare eller naturutforskare – 
vattnet är aldrig långt bort. De två haven, Nordsjön och Östersjön, plus otaliga stora och små sjöar samt floder 
och vattendrag. Dessutom skall man inte glömma: den mäktiga Elbe. 
 
Nordsjön och Östersjön bjuder in dig att ta långa promenader längs kusten och de långa stränderna. På sommaren 
kan du njuta av att ta ett bad. Från bryggor längs hela Östersjön och i Nordsjön finns flera valleder som alla är en 
del av i UNESCO:s världsnaturarv. 
Elben rinner genom regionen från öst till väst och mynnar ut i Nordsjön i Cuxhaven. Inbäddad i maritima landskap 
som Elbmarschen eller UNESCO:s biosfärområdet flodlandskapet Elbe och omgivet av charmiga små städer och 
Hamburgs metropol, ger floden liv till metropolregionen. 
  
Vattenupplevelsen avrundas av de tre sjölandskapen i Holstein Schweiz, hertigdömet Lauenburg och Schwerin. 
Här väntar också historiska städer som är värda att se. Idylliska cykel- och vandringsleder slingrar sig genom 
regionerna och leder till stränder, genom förtrollade skogar och gröna ängar, passagerarfartyg seglar till 
sevärdheter och dolda vikar. 
 
Blommande åkrar, mystiska hedlandskap, sagolika skogar 
Naturälskare och friluftsfans får värde för sina pengar i Hamburgs metropolregion. Det är inte bara den enda 
regionen i sitt slag som är hem för tre UNESCO-biosfärområden med världsnaturarvet Vadehavet, Elbe 
flodlandskap och Schaalsee – naturupplevelserna som tar dig nära denna artrika flora och fauna finns överallt.  
Naturen kan på ett njutbart sätt utforskas på två hjul eller till fots. Otaliga cykel- och vandringsleder för plana och 
långväga vandringar eller cykling – inte bara väl skyltade utan också delvis "märkta" – leder genom ljung och hedar, 
skogar och ängar, förbi rapsfält som blommar på försommaren, över mjuka kullar och längs kusten. I den äldsta 
naturparken i Tyskland, Lüneburger Heide, vandrar herdar runt det största sammanhängande ljungområdet i 
Centraleuropa med sina ljungfår.  
Ett fascinerande naturspektakel kan observeras vid fågelflygtid, när flockar av tusentals flyttfåglar vilar på den 
vidsträckta hedmarken och i träsken för att vila upp sig för den fortsatta resan.  
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Golffans uppskattar de otaliga golfbanorna som är utformade i harmoni med flora och fauna och som lockar med 
sina varierande rundor. 
 
Stads- och kulturupplevelser alltid nära till hands 
Oavsett om det är en modern hamnstad eller en historisk hansestad, stora opera-, konsert- och teaterscener 
eller charmig kabaret, spektakulär samtida arkitektur eller nordtysk tegelgotik, slott och herrgårdar samt halmtak 
fiskarhus – variationen för de som är intresserade av staden och kulturen kan knappast vara större! 
 
Hansestaden Hamburg är kosmopolitisk och internationell. Tidigare var det hansestadskaptenerna som förde sina 
varor till Speicherstadt, idag är det världens största kryssningsfartyg som dockar här – Elbphilharmonie och 
UNESCO:s världskulturarv "Historiska Speicherstadt och Kontorhausviertel" precis intill. 
Smala gränder, handels- och kontorsbyggnader, marsipan och stolta sjömän, saltförråd och en järnvägsstation som 
skapades av konstnären Hundertwasser! Det här är de andra hansestäderna Lübeck, Lüneburg, Wismar, Stade, 
Buxtehude och Uelzen. Vissa av dem har till och med med en unik UNESCO-världsarvsbakgrund. En glittrande 
magi hänger över hela regionen när julmarknadernas ljus får stadens centrum att lysa upp. En ytterligare speciell 
upplevelse: slott och herrgårdar som de i Ahrensburg, Schwerin eller Ludwigslust presenteras stolt överallt. Med 
sina ofta omfattande parker är de också hem för kulturella evenemang. 
 
Utmärkta smakkittlare för alla smaker 
Med så stor semestervariation ska den kulinariska aspekten självklart inte glömmas bort. Oavsett om det är 
nyfiskade krabbor, mjukt kött från Heidschnucke eller Deichlamm, utsökt gårdsost eller nyfångad torsk. Oavsett 
från handlaren, i hamnen eller i en av de många restaurangerna i städerna, på land eller ute på vattnet. Det finns 
knappast ett bättre sätt att njuta av metropolregionens kulinariska skatter. De många gårds- och lantkaféerna med 
sina dekorativa gårdsbutiker är särskilt charmiga. Hemlagad äppelpaj smakar dubbelt så bra på förtrollade 
herrgårdar och i skuggan under halmtak. 
 
Kulinariska finsmakare hittar också beroende på deras smak riktiga gourmetadresser med lysande stjärnor på 
kökshimlen. Oavsett om det är traditionellt på lantliga värdshus eller i trendiga restauranger med regionala färska 
rätter – fina rätter i alla dess former har länge gjort sig ett namn i Hamburgs metropolregion. 
 
Mer information och bokningsbara erbjudanden hittar du på den nya hemsidan www.visitnortherngermany.de/sv 
Allmän information om metropolregionen Hamburg finns på metropolregion.hamburg.de 
 

6 171 tecken 
 
 
 
The Hamburg Metropolitan Region comprises 17 districts and counties, three independent cities and the City of Hamburg itself. In 
figures, that means that the Hamburg Metropolitan Region is just under 28,500 square kilometres in size. That makes the Hamburg 
Metropolitan Region almost as big as Belgium. Just over 5.3 million people call it home – slightly more than the entire population 
of Norway. As early as the 1920s, people realised the major economic opportunities that could be harnessed if the City of Hamburg 
and the surrounding Prussian provinces worked together. Since the 1950s, the German States of Hamburg, Niedersachsen and 
Schleswig-Holstein, as well as districts, counties and independent cities, have all been working together in a spirit of cooperation in 
the Hamburg Metropolitan Region. In 2012, parts of Mecklenburg-Vorpommern joined in. For more than 50 years, the Hamburg 
Metropolitan Region has been promoting projects that contribute to the development of the region. To help achieve this goal, 2.7 
million Euros are made available each year. This ranges from projects in the areas of tourism and local recreation, to improvements 
for commuters, to studies and strategies for new attractions for visitors or economic and infrastructure projects. This support funding 
represents the biggest share of the cooperation's financial assistance, and is guaranteed by an international treaty. 
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Presskontakt för frågor om turistprojektet visitnortherngermany.de/se/nl 
 
FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR 
Leonie Stolz  Birgit Koller-Hartl Elisabeth Helfer 
Wimmelsweg 10 Bräuhof 248  Postfach 31 
D-22303 Hamburg A-8998 Grundlsee D-85233 Odelzhausen 
+49 40 50681694 +49 151 142 780 76 +49 8134 5576411 
ls@fufda.de   bkh@fufda.de   eh@fufda.de  
www.fufda.de/metropolregionhamburg  
 
Presskontakt för allmänna frågor om Hamburgs metropolregion 
Hamburgs metropolregions kontor 
Marion Köhler 
Telefon +49(0)40 42841-2604 
presse@metropolregion.hamburg.de  
www.metropolregion.hamburg.de 


