
   

 www.feuerundflamme-dieagentur.de 

PRESSEMEDDELELSE 
 
www.visitnortherngermany.de/da:  
Nyt website giver inspiration til en række ferieoplevelser i Hamburg storbyregion 
På vandet, ud i det grønne, i byen 
 
Metropolregionen Hamburg fremstår på mange forskellige måder. Der gemmer sig mange opdagelser mellem 
Nordsøen og Wendland og mellem østersøøen Fehmarn og Lüneburger Heide. Urban storbyflair og bløde bakker, 
mægtige korsfarere og idylliske sølandskaber, kyst og hav, herregårde og slotte – der findes næppe andre regioner i 
Tyskland, der tilbyder en livskvalitet, som er så mangfoldig. På det nye website www.visitnortherngermany.de/da er der 
utallige ferieideer. 
 
Hvis man holder ferie i metropolregionen Hamburg, kan man opleve en unik kombination af oplevelser i land og 
i by. Afstandene er korte, og menneskernes tilknytning til hinanden er stor. Gæster kan her opleve maleriske byer 
som Lübeck, Lüneburg, Wismar eller den mere end tusind år gamle Stade. Den pulserende metropol Hamburg 
er lige så attraktiv. Og næsten alle steder er vandet lige i nærheden: Det er fascinerende ved Vadehavet, som er 
en verdensnaturarv, i Cuxhaven og Büsum. Du kan komme tæt på vandet i Hamburgs travle havneområde og 
det bevæger sig naturligt videre til UNESCO's biosfærereservat Elbtalaue. Landskaber som Lüneburger Heide, 
das Alte Land og Lauenburger Seenplatte er helt enestående. Helt perfekt til afslappede feriedage. 
 
Ferie ved og på vandet 
I metropolregionen Hamburg er ferie- og fritidsmulighederne på vandet alsidige: Uanset om det drejer sig om 
fritidskaptajner eller sejlere, kanosejlere, badende havfruer, cykelentusiaster, vandrefugle eller naturopdagere – så 
er der aldrig langt til vandet. De to have, Nordsøen og Østersøen samt utallige store og mindre søer samt floder 
og vandløb, og ikke at forglemme: den imponerende Elbe. 
 
Nordsøen og Østersøen inviterer dig til lange gåture langs kysten og de udstrakte strande og om sommeren at 
have det sjovt med at gå i vandet. Det går videre på broer over havet, der strækker sig langt ud på Østersøen, 
og i Nordsøen lokker vandringer i UNESCO's verdensnaturarv Vadehavet. Elben strømmer gennem regionen fra 
øst til vest og munder ud i Nordsøen ved Cuxhaven. Floden, der er metropolregionens livslinje, gennemløber 
maritime landskaber såsom Elbmarschen eller UNESCO's biosfærereservat Flusslandschaft Elbe, der er fyldt med 
charmerende småbyer og metropolen Hamburg. 
Vandoplevelsen afrundes af de tre sølandskaber i Holsteinischen Schweiz, hertugdømmet Lauenburg og Schwerin. 
Her venter også gæsterne historiske byer, der er et besøg værd. Idylliske cykel- og vandrestier bugter sig gennem 
regionerne og fører til strande, gennem fortryllede skove og grønne enge. Passagerskibe sejler til seværdigheder 
og skjulte bugter, hvor man kan gå i vandet. 
 
Blomstrende marker, mystiske hedelandskaber, sagnomspundne skove 
I metropolregionen Hamburg får friluftselskere fuldt udbytte af deres penge. Ikke kun er det den eneste region 
af sin art og hjemsted for tre UNESCO biosfærereservater: Verdensnaturarven Vadehavet, der Flusslandschaft 
Elbe og Schaalsee – alle steder bringer naturoplevelser den besøgende tæt på den artsrige flora og fauna. 
Man kan nyde godt af at udforske naturen på to hjul eller til fods. Utallige cykel- og vandrestier til flade og lange 
vandreture eller cykling – ikke kun godt skiltet, men også delvist "tegnet" – fører gennem hedelandskaber, skove 
og enge, forbi rapsmarker, der blomstrer i forsommeren, over bløde bakker og langs kysten. I Tysklands ældste 
naturpark, Lüneburger Heide, går hyrderne med deres får (også kaldet Heidschnucken) gennem Centraleuropas 
største sammenhængende lyngområde. 
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Fugletrækket giver mulighed for at betragte et fascinerende skuespil opført af naturen, når tusindvis af trækfugle 
hviler sig på de udstrakte hede- og moseområder for at samle kræfter til den videre rejse. Golfelskere vil sætte 
pris på de utallige golfbaner. De er anlagt i harmoni med flora og fauna, og lokker med afvekslingsrige runder. 
 
By- og kulturoplevelser er altid tæt på 
Uanset om det er moderne havnebyer eller historiske hansestæder, så kunne mangfoldigheden for by- og 
kulturelskere næppe være større med et udbud af opera-, koncert- og teaterscener eller charmerende Kleinkunst, 
spektakulær moderne arkitektur eller nordtysk Backstein-Gotik, slotte og herregårde samt stråtækte fiskerhuse. 
 
Hansestadt Hamburg, som er åben og international, bevæger sig hele verden rundt. Hvor de hanseatiske kaptajner 
førhen plejede at bringe deres varer til Speicherstadt, er det nu verdens største krydstogtskibe, der lægger til – 
med Elbphilharmonie og UNESCO verdensnaturarvstedet "Historische Speicherstadt und Kontorhausviertel" som 
nærmeste naboer. 
Smalle gyder, handels- og kontorhuse, marcipan og stolte sejlere, saltbutikker og en banegård skabt af kunstneren 
Hundertwasser. Det er de andre hansestæder Lübeck, Lüneburg, Wismar, Stade, Buxtehude og Uelzen, nogle af 
dem endda med en unik UNESCO verdensnaturarvkulisse. Hele regionen fyldes af et fortryllende skær, når lyset 
fra julemarkedernes oplyser byernes indre områder. En anden særlig oplevelse: Overalt kan man finde slotte og 
herregårde, som i Ahrensburg, Schwerin eller Ludwigslust. Med deres ofte omfattende parker er de også hjemsted 
for kulturelle højdepunkter. 
 
Her findes også fremragende madoplevelser for enhver smag 
En så varieret ferie inkluderer selvfølgelig også det kulinariske aspekt. Uanset om det er nytilberedte krabber, 
mørt kød fra geder eller digelam, lækker bondegårdsost eller friskfanget torsk. Enten fra kutteren, på havnen eller 
i en af de mange restauranter i byerne, på landet eller på vandet. Der findes næppe en bedre måde, hvorpå du 
kan nyde metropolregionens kulinariske skatte. Særligt charmerende er de talrige gård- og landcaféer med deres 
dekorative gårdbutikker. Den hjemmelavede æbletærte smager dobbelt så godt i fortryllede gårdhaver og i 
skyggen under et stråtag. 
 
Kulinariske kendere vil også, afhængigt af deres smag, finde ægte gourmetadresser med skinnende stjerner på 
køkkenhimlen. Uanset om det drejer sig om traditionelle landkroer eller trendy restauranter, der tilbyder 
oplevelser fra det regionale køkken – så har veltilberedt mad i alle dets former længe været kendt i 
metropolregionen Hamburg. 
 
Den nye hjemmeside www.visitnortherngermany.de/da leverer yderligere information og bestillingstilbud. Man 
kan få mere at vide om metropolregionen Hamburg på metropolregion.hamburg.de 
 

6.384 tegn 
 
 
 
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 
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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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