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9 bijzondere tips

•  Bezoek aan de musea  
van Celle

•  Beklimming van de  
stadskerktoren van Celle

•  Historische stadsrond-
leiding met de nachtwacht 
van Celle

•  Een kostuumrondleiding 
in het kasteel van Celle

•  Het klokkenspel van Celle 
in de historische oude stad 

•  Shoppen in de oude stad, 
met veel door de eigenaren 
zelf gerunde winkels

•  Bezoek aan een 
 voorstelling in het 
 kasteeltheater van Celle

•  De kerstmarkt in de 
 historische oude stad

•  Bauhaus-architectuur  
in Celle

Celle, ook wel bekend als het “vak-
werkjuweel bij de Aller”, biedt met 
meer dan 490 trouw aan het origineel 
geres taureerde vakwerkhuizen het 
grootste afzonderlijke vakwerken-
semble van Europa en behoort tot 
een van de mooiste vakwerk- en resi-
dentiesteden in Duitsland. Het schil-
derachtige Welfenkasteel en het 

Celle − een sympathieke residentiestad met het  
grootste vakwerkensemble van Europa
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  Celle

moderne Kunstmuseum (geopend 
24 uur per dag en direct gelegen naast 
het eerbiedwaardige Bomann-Muse - 
um in de oude stad) zijn slechts en - 
kele hoogtepunten die niet mogen 
ontbreken bij een bezoek aan de stad 
Celle. Verder speelt de stad een be - 
langrijke rol in de Duitse architec- 
tuur geschiedenis, namelijk als baker-

mat van de beweging “het Nieuwe 
Bouwen”, en doet ze qua “Bauhaus-
architectuur” zeker niet onder voor 
Weimar en Dessau. 
Voor vakantiegangers en bezoekers 
aan de Lüneburger Heide is een 
uitstapje naar de stad Celle een 
onvergetelijk hoogtepunt.
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