
Yhteys

Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH
Petzelstraße 84
D-30855 Langenhagen, Germany
Puh: +49 (0)511-977-0
E-mail: webmaster@hannover-airport.de
www.hannover-airport.de

Hannoverin lentokenttä – 
Pohjois-Saksan portti Maailmalle

Hannoverin lentokenttä on samassa mitassa portti maailmalle
niin liikemiehille kuin turisteillekin. Lentokenttä on 
ennenkaikkia ensimmäinen pysäkki monille Pohjois-Saksaan
matkustaville. Se yhdistää myös kaikki 9 kaupunkia suoraan
yli 100 euroopan kohteeseen. 

Sen keskeinen sijainti ja erittäin hyvät liikenneyhteydet
tekevat Hannoverin lentokentästä keskeisen liikenteen solmun
ja tärkeän virikkeiden antajan koko seutukunnalle – eikä 
pelkästään messujen aijaksi. 

Lentokentän merkitys on jo kauan aikaa mittavampi kuin
pelkkä logistiikkakeskus. Vuosien varrella ovat lentokentän
pelvelut kasvaneet terminaaleissa ja niiden ympärille. 
Hannoverin lentokentän ”Plaza” lähtevien lentojen puolella,
terminaalien A ja B välillä tarjoaa matkustajille 7 päivänä 
viikossa rentouttavia ostospalveluja normaalein hinnoin. 

Näyttelyn ”Ilmaliikenteen maailma Hannoverin lentokentällä”
avajaiset vuonna 2008 tekevät lentokentästä entistä 
kiinnostavemman niin perheille kuin turisteillekin. Lukuisten
vuorovaikutteisten kohteiden kautta voivat vierailijat
leikkimielisesti lähestyä tätä jo pitkään ihmiskuntaa 
kiehtonutta ilmiötä – nimittäin lentämistä. 

Näiden lisäksi tarjolla on lukuisia ravintoloita, matkatoimistoja,
autovuokraamoja, loungeja kuin myös Mövenpick
konferenssikeskus, hotelli Maritim Airport ja hotelli Holiday
Inn. 

Matkustajien ja vierailijoiden käytettävissä on yli 14 000 
parkkipaikkaa, täten on taattu, että parkkipaikka on saatavissa.
Metrolinja numero 5 ”Hannover Airport Line” vie sinut
15 minuutissa hannoverin päärautatieasemalle. 

Lisätietoja saat osoitteesta
www.hannover-airport.de.

a i r p o r t
c i t y

Ainutlaatuinen
UNESCOn 
maailmanperintökohde
Hildesheim on yli 1000 vuotta
toiminut kulttuurin keskuksena 
Harzin ja nummen välillä, vain
30 kilometriä etelään osavaltion
pääkaupungista. Kaupungin
viidestä romaanisesta kirkosta
Tuomiokirkko ja Michaelis-
kirkko on valittu esimerkeiksi
bernwardilaisten kirkkotaiteesta
UNESCOn ihmiskunnan 

Yhteys
tourist information Hildesheim
Rathausstraße 18 – 20, 
D-31134 Hildesheim
Puh: +49 (0)51 21/17 98-0
Fax: +49 (0)51 21/17 98-88
tourist-info@hildesheim.com
www.hildesheim.de
www.welterbe-hildesheim.de

Aukioloajat
Ma – pe: 8.30 – 18.00
La: 8.30 – 15.30

maailmanperintölistalle.
Otonaikaisia maailmankuuluja
taideteoksia ovat pyhien
kokoelmien erityiset aarteet
Tuomiokirkko-museossa ja
Tuomiokirkon aarrekammiossa.
Roemer- ja Pelizaeus-museossa
ihastuttavat muinaisen Egyptin
ja Perun taiteen kokoelmat. 
Historiallinen tori on yksi Saksan
kauneimpia. Erityisen loistokas

9 erityistä vihjettä
• Kiertoajelut kaupungissa 

ryhmille ja yksittäisille 
henkilöille (myös vierailla
kielillä ja historiallisissa
puvuissa)

• Kaupunginmuseo teurastajien 
ammattikuntatalossa 

• “Ruusureitti” - kulkuväylän
valkoiset ruusut johtavat
tärkeimpiin nähtävyyskohteisiin

• Vanhan Kaupungin 
ristikkotalot

• Huvi- ja vapaa-ajankylpylät 
“Vesiparatiisi” ja Jo-niitty

• Marienroden luostari
• Kesän musiikkijuhlat
• Marienburgin linna
• Leine-ylängön arkkitehtuuri-

ja teollisuusmuistomerkkejä

9 x näkemisen
arvoista

Historiallinen tori
UNESCOn 
maailmanperintö-
kohde St. Michael
UNESCOn maail-
manperintökohde 
Tuomiokirkko sekä 
1000-vuotinen 
ruusupensas
Roemer- ja 
Pelizaeus-Museo
Pyhän Godehardin 
basilika
Magdalenen 
puutarha
Pyhän Andreasin 
kirkko, Ala-Saksin 
korkein kirkontorni 
(114,35 metriä)
Teatteri (TfN)
Pyhän Mauritiuksen
kirkko

on rekonstruoitu Knochenhauer-
Haus (teurastajien 
ammattikuntatalo), jossa 
yhdistyvät yhden katon alla 
vieraanvaraisuus ja kaupungin
historia. 

Tervetuloa 
suolakaupunkiin
Vain reilun puolen tunnin
matkan päässä Hampurista,
joko rautateitse tai 
moottoriteitse (A250), sijaitsee
Lüneburg,jonka mukaan myös
viereiset nummet on nimetty.
Lüneburg oli keskiajalla yksi
Pohjois-Saksan rikkaimmista
kaupungeista; suolantuotanto
takasi kaupungille kukoistavan
kaupankäynnin ja vaikutusvallan.
Komeat porvaristalot 

Yhteys
Tourist-Info der 
Lüneburg Marketing GmbH 
Rathaus/Am Markt, 
D-21335 Lüneburg
Puh: +49 (0)41 31/2 07 66-20
Fax: +49 (0)41 31/2 07 66-44
touristik@lueneburg.de
www.lueneburg.de

Aukioloajat
Ma – pe: 9.00 – 18.00
Lisäksi toukokuusta lokakuuhun sekä 

joulukuussa:

La – su: 9.00 – 16.00
Marraskuusta huhtikuuhun (ei joulukuu):

La: 9.00 – 14.00

luonteenomaisene 
tiilipäätykolmioineen kuin 
myös keskiajalta oleva 
Raatihuone lumoavat vierailijat.
Yliopistokaupunki tarjoaa 
kävijöilleen vilkasta 
kulttuurielämää ja euroopan
tiheimmän oluttupaverkoston.
Suolavesi virtaa tänäkin 
päivänä ”SaLü” ssa, Lüneburgin
suolakylpylässä. Kaupungin 
kunnianarvoisten vanhojen

Hildesheim
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9 x näkemisen
arvoista

Raatihuone
Historiallinen 
satama,Vanha 
nosturi
Pyhän Nikolain 
kirkko
historiallinen 
Vesitorni
Pyhän Johanneksen
kirkko
”Am Sande” aukio
Suolamuseo
läntinen 
vanhakaupunki
Pyhän Mikaelin
kirkko

9 erityistä vihjettä
•   ”Suolainen Päivä”

päivä suolan merkeissä
• ”Yövartija ja hänen vaimonsa”

illan kaupunkikierros 
historiallisessa kaupungissa

• Vanha käsityöläiskatu ja 
Historialliset joulumarkkinat

• Suolankeittoa Suolamuseossa
• ”Suolamestaripäivät” 

Lüneburgin suurin 
historiallinen juhla

• Vesitorni: panoraamakatsaus
Lüneburgin yli (56 metrin
korkeudesta)

• ”Romanttinen Yö” kylpylän
puistossa

• Polkupyöräretket Elben 
rannoilla, nummilla ja 
Mecklenburgin rantateillä

• Matkoja Lüneburgin nummille
- hevosajelua ja tutustumista 
nummi-lampaisiin  

muurien sisällä sykkii nuorekas
elämä, sieltä löytyy muodikkaita
kauppoja ja leppoisia 
ravintoloita, jotka tekevät
ostoskierroksesta ja 
kulinaarisesta tarjonnasta
nautinnon.

Lüneburg

Tervetuloa 
Welfiherttuoiden 
hallituskaupunkiin ja
„Jägermeister“ likörin
kotikaupunkiin
Muinaisten Welfien 
hallituskaupunki ja 
55 000 asukkaan vilkas 
ristikkotalokaupunki toivottaa
sinut tervetulleeksi 
historiallisesti rikkaaseen
ympäristöönsä, jossa yhtyvät
avarakatsoisen ja ystävällisen
pikkukaupungin viehättävyys.
Tule ihastumaan vanhaan

kaupunkiin, jonka yli 600 
ristikkotaloa, merkittävät
kirkot, maailmankuulu herttua
Augustin kirjasto ja Lessing-talo,
muodostavat ainutlaatuisen
taiteellisen kokonaisuuden,
vastaavaa ei ole toista kertaa
tavattavissa koko Ala-Saksin
alueella. Apropo – tiesitkö, että
Wolfenbüttel on tunnettu 
maailmalla nimenomaan 
”Jägermeister” yrittiliköristään.

Yhteys
Tourist-Information/
Stadtmarketinggesellschaft 
Wolfenbüttel mbH & Co.KG
Stadtmarkt 7, D-38300 Wolfenbüttel
Puh: +49 (0)53 31/86 28 0
Fax: +49 (0)53 31/86 77 08
touristinfo@wolfenbuettel.com
www.wolfenbuettel-tourismus.de

Aukioloajat
Ma – pe: 9.00 – 18.00
La: 10.00 – 14.00

9 x näkemisen
arvoista

Herttuoiden linna
Lessing-talo
Herttua Augustin
kirjasto ja varustetalo
Pikku-Venetsia 
(kulttuurikierros 
Wolfenbüttelin 
vesiteillä)
Raatihuone ja
kaupungintori
Jägermeister - 
merkkitavarakauppa
Autuaan Neitsyt
Marian pääkirkko
Pyhän Kolmiyhteyden 
kirkko
Krumme Straße 
(Kiemurainen katu)

9 erityistä vihjettä
• Kaupunkikierrokset eri kielillä
• Jägermeister- tehdaskierros
• Evankelista Henrik Leijona
Herttua Augustin kirjastossa

• Linnanmuseo, 
Welfiherttuoiden virka-asunnot

• Vanhakaupunki, 
600 ristikkotaloa

• Kulttuurireitti
”Wolfenbüttelin vesitiet”

• Ostoskierros historiallisessa 
kaupungissa

• Veneretket Oker- joella
• Golfia Harz-vuoriston

näkymä taustalla

Wolfenbüttel

Wolfenbüttelistä lähtöisin se on
kulkeutunut peräti 74 eri 
maahan. Vierailusi aikana älä
päästä tilaisuutta livahtamaan
olla maistamatta liköriä.

Jos etsit harvinaista lyhytlo-
makohdetta, ryhmämatkakoh-
detta, jos haluat viettää innoit-
tavan päivän lastesi parissa tai jos
haluat lähteä löytöretkelle – niin
siinä tapauksessa olet sydämel-
lisesti tervetullut Wolfsburgin
autokaupunkiin!

Meidän kaupungissamme olet
juuri oikeassa paikassa. Sillä me
tarjoamme sinun makuusi
sopeutuen elämyksellisiä hetkiä.
Joka päivä uusin ideoin.

Anna monipuolisen kulttuurioh-
jelmamme lumota, tule koke-
maan tanssia, teatteria ja kirjal-
lisuutta. Tai tule nautiskelemaan

kulinaarisesta ja aistikkaasta
ympäristöstä, joka tarjoaa ravin-
toloita, kauppoja ja 5 tähden
Superior-hotellin. 

Tule kokemaan ihmiskunnan
liikkuvuuden monet kasvot
jännittävien, koko perheelle
suunnattujen vetonumerojen
parissa. Katso säväys maailman
laajuisen yrityksen tulevaisuuden
suunnitelmiin ja heitä katsaus
huomisen tekniikkaan ja tie-
teisiin. 

Ei ole mitään väliä, mikä tarjouk-
sistamme sinua kiinnostaa, lähde
vain matkaan!

Yhteys ja kyselyt:
Autostadt GmbH
StadtBrücke
D-38440 Wolfsburg, Germany
Tiedustelut: +49(0)800288678238
www.autostadt.de

Vietä kaunis päivä Wofsburgin autokaupungissa.

Olemme iloisia mikäli voimme
täyttää toiveenne ja mikäli
voimme ylittää toiveenne.

Kaikki tarjoukset voidaan varata
autokaupungin ”CustomerCare-
Center”n kautta, puhelinnume-
rosta +49(0)800 288 678238  
tai internetin kautta 
service@autostadt.de.
Tilaa ryhmämatkoja varten
meidän yksityiskohtainen tieto-
pakettimme.
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