
Fiets-rendezvous: Arrangement voor een korte vakantie
Als tussenstop tussen de overregionale routes kunt u in 
Hamm een mooie pause inlassen.
Eigen aan- en afreis / te boeken tot oktober naar
beschikbaarheid

***Hotel Alte Mark
Hotel und Restaurant
Alte Soester Straße 28  I  59071 Hamm
Tel.: +49 2381 980560
www.alte-mark.de  I  info@alte-mark.de

Per persoon:
1x overnachting in 2persoons kamer
1x Fiets-drankje als welkom
1x 3-gangen menu in restaurant alte mark
1x ontbijtbuffet
1x kaart met informatie over: Panoramaroute
Stadsinfo Hamm
Veilige fi etsparking
1x toegang tot aqua-welt in het
Maximare-erlebnistherme
(gebruik van de sauna en wellnesswereld
is ter plaatse bij te boeken) of
1x toegang tot het Maximillianpark,
incl. bezoek aan het vlinderhuis
69,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer op vr., zat., zo.
74,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer van ma tot do
Toeslag 1 persoonskamer: 15,00 Euro
Verlengingsnacht: 25,00 Euro p.p.

Hotel Alte Mark

  

***Hotel Herzog
Caldenhofer Weg 22  I  59065 Hamm
Tel.: + 49 2381 924590
www.hotelherzog.de  I  info@hotelherzog.de

Per persoon:
1x overnachting in 2persoons kamer
1x Fiets-drankje als welkom
1x 3-gangen menu of avondbuffet in
restaurant zunftstuben
1x ontbijtbuffet
1x kaart met informatie over:
Panoramaroute
Stadsinfo Hamm
Veilige fi etsparking
1x toegang tot aqua-welt in het
Maximare-erlebnistherme
(gebruik van de sauna en wellnesswereld
is ter plaatse bij te boeken) of
1x toegang tot het Maximillianpark,
incl. bezoek aan het vlinderhuis
67,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer op zo.
82,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer van ma tot za
Toeslag 1 persoonskamer: 15,00 Euro
Verlengingsnacht: 40,00 Euro p.p.

Hotel Herzog
Impressum
Stadt Hamm
Referat Stadtmarketing & Toruistik
Gestaltung: Hanig Design, Hamm
Fotos: René Golz, Winfried Hanig,
Thorsten Hübner
Aufl age: 2.000 Stück, Juni 2017

Informatie:
„Insel“, Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz
59065 Hamm
Telefon: +49 2381 23400
Fax: +49 2381 2742498
E-Mail: info@verkehrsverein-hamm.de
Meer info: www.hamm-tourismus.de

Tot ziens!

Paradijs. Voor pedaalridders.
Fietsen in Hamm.



Panorama-Route
Hamm ontdekt men het beste met een dagtrip over de
Panorama-Route. De 32 kilometer lange route is zonder grote 
hoogteverschillen en biedt een overzicht in de verschillende to-
eristische en historische highlights in de gemeente Hamm. Een 
mooie fi etstour, ook voor families.
■ www.hamm.de/radtouristik

Römer-Lippe-Route
Volg het spoorvan de romeinen op de 295 fi etskilometers van 
Detmold naar Xanten, langs de oevers van de lippe. In Hamm 
kunt u aan slot Oberwerries met de lippe-pont „LUPIA” de
rivier oversteken. Met spierkracht en plezier bereikt u de over-
kant, waar u een prachtig natuurgebied doorkruist.
■ www.roemerlipperoute.de

Veel natuur en een uitstekend netwerk van fi etspaden, onge-
wone bezienswaardigheden en mooie rustplekken. Hamm is 
een paradijs voor fi etsers.

Opstappen-instappen-overstappen: Hamm is de spil van over-
regionale fi etsroutes. Hier onemoeten zich vier verschillende 
fi etsroutes: de Römer-Lippe-Route, de Landesgartenschau-
Route, de WERSE RAD WEG en de Route Industriekultur. Daar-
bij komt nog de stads-Panorama-Route. Alle routes zijn aant-
rekkelijk door de diversiteit.: Rust in de natuur, bedrijvigheid in 
de stad, liefl ijke dorpjes en industrie-kultuur.

Route Industriekultur per Rad
Emscher Park Radweg en rondloop ruhrgebied zijn de hoofd-
wegen op de meer dan 700 kilometer lange fi etsroute der in-
dustriekultuur. Door industriele kultuurlandschappen tussen 
Duisburg en het Maximillianpark in Hamm. Grote delen van 
de route voeren over toemalige treinroutes, langs attraktieve 
oevers en boswegen of verkeersarme wegen. Als fi etserbeleeft 
u het hart van het toemalige gebied: imponerende tijdgetuigen 
van industriekultuur en vele, met elkaar verbonden groene ge-
bieden van het emscher landschapspark.
■ www.route-industriekultur.de/route-per-rad

Landesgartenschau-Route
Dwars door het westfaalse kultuurland voert de Landesgarten-
schau-Route u over 200 kilometer langs zeven grote en prach-
tige westfaalse parken. De route is ook geschikt voor families, 
omdat er bijna geen hoogteverschillen zijn en de onderlinge 
etappes niet te ver uit elkaar liggen. Alle parken zijn zeer fami-
lie-vriendelijk, zeker het Maximillianpark in Hamm.
■ www.lgs-route.de

WERSE RAD WEG
De WERSE RAD WEG loopt 122 kilometer langs de Werse en door 
het door de rivier geschapen landschapen verbindt Hamm via 
de zechenbahnstrasse. Uitzichttorens bieden u de mogelijkheid 
om een bijzonder inzicht in het landschap te krijgen en infor-
matie-blokken langs de wegen en in de steden, vertellen we-
tenswaardigheden en spannende verhalen.
■ www.hamm.de/radtouristik

Fietsverkeernet NRW
Volg de rood-witte Fietsroutes en oriënteert u zich aan de aan-
gebrachte Logos van de verschillende  routes. De routes worden 
aangegeven met vierkante wegwijzer met een Fietssymbool
en richtingspijl. Deze rode richtingspijl geldt voor alle fi etsrou-
tes. Voor meer informatie:
■ www.hamm.de/radtouristik
■ www.hamm-tourismus.de

Daar vindt u ook de aktuele GPS-coördinatoren,
die u gratis downloaden kan.

metropolradruhr
24 uurs fi etsverhuur! De fi etsen kunnen aan elk metropolrad-
ruhr-Station ingeleverd worden. De registrering vindt plaats bij 
de eerste verhuurplaats, op telefoon-nummer +49 3069205046
of op ■ www.metropolradruhr.de

Aanreizen met de auto
Via de goede verbinding over het Kamener Kreuz, komt u met 
de auto over de autobanen A1 (E37) en A2 (E34) in de Lippe-
stadt. parkeerplatsen en tarieven vindt u bij
■ www.hamm.de/planen-bauen-verkehrwohnen

Aanreizen met het openbaar vervoer
Trein: Uit alle richtingen goed bereikbaar met de ICE en regio-
nale bus en trein. Informatie over het openbaar verkeer kunt 
u vinden op ■ www.nahverkehr.de

Informatie over NRW-tarieven en kaartverkoop:
„Bus & Trein NRW“: +49 1806 04030 (20 ct/gesprek vanaf een 
vaste telefoonverbinding , Tarief vanaf handy  max. 60 ct/ge-
sprek) Bij de DB Hotline tegen NRW-Tarief op +49 1806 464006 
(Vaste telefoon via Vodafone 20 ct/gesprek, mobiel max. 60 ct/
gesprek)

Römer-Lippe-Route 
lippe-pont „LUPIA“

Panorama-Route  „Ostring I Bärenbrunnen“

Route
Industriekultur
per fi ets &
Landesgartenschau-
Route
Glaselefant im
Maximilianpark

Service
Touristinfo
„Insel“, Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz , 59065 Hamm
Tel.: + 49 2381 23400
Fax: + 49 2381 2742498
Ma. – Vr. 8:00 – 18:45 Uur,
Za. 9:00 – 16.30 Uur
info@verkehrsverein-hamm.de
■ www.hamm-tourismus.de



Panorama-Route
Hamm ontdekt men het beste met een dagtrip over de
Panorama-Route. De 32 kilometer lange route is zonder grote 
hoogteverschillen en biedt een overzicht in de verschillende to-
eristische en historische highlights in de gemeente Hamm. Een 
mooie fi etstour, ook voor families.
■ www.hamm.de/radtouristik

Römer-Lippe-Route
Volg het spoorvan de romeinen op de 295 fi etskilometers van 
Detmold naar Xanten, langs de oevers van de lippe. In Hamm 
kunt u aan slot Oberwerries met de lippe-pont „LUPIA” de
rivier oversteken. Met spierkracht en plezier bereikt u de over-
kant, waar u een prachtig natuurgebied doorkruist.
■ www.roemerlipperoute.de

Veel natuur en een uitstekend netwerk van fi etspaden, onge-
wone bezienswaardigheden en mooie rustplekken. Hamm is 
een paradijs voor fi etsers.

Opstappen-instappen-overstappen: Hamm is de spil van over-
regionale fi etsroutes. Hier onemoeten zich vier verschillende 
fi etsroutes: de Römer-Lippe-Route, de Landesgartenschau-
Route, de WERSE RAD WEG en de Route Industriekultur. Daar-
bij komt nog de stads-Panorama-Route. Alle routes zijn aant-
rekkelijk door de diversiteit.: Rust in de natuur, bedrijvigheid in 
de stad, liefl ijke dorpjes en industrie-kultuur.

Route Industriekultur per Rad
Emscher Park Radweg en rondloop ruhrgebied zijn de hoofd-
wegen op de meer dan 700 kilometer lange fi etsroute der in-
dustriekultuur. Door industriele kultuurlandschappen tussen 
Duisburg en het Maximillianpark in Hamm. Grote delen van 
de route voeren over toemalige treinroutes, langs attraktieve 
oevers en boswegen of verkeersarme wegen. Als fi etserbeleeft 
u het hart van het toemalige gebied: imponerende tijdgetuigen 
van industriekultuur en vele, met elkaar verbonden groene ge-
bieden van het emscher landschapspark.
■ www.route-industriekultur.de/route-per-rad

Landesgartenschau-Route
Dwars door het westfaalse kultuurland voert de Landesgarten-
schau-Route u over 200 kilometer langs zeven grote en prach-
tige westfaalse parken. De route is ook geschikt voor families, 
omdat er bijna geen hoogteverschillen zijn en de onderlinge 
etappes niet te ver uit elkaar liggen. Alle parken zijn zeer fami-
lie-vriendelijk, zeker het Maximillianpark in Hamm.
■ www.lgs-route.de

WERSE RAD WEG
De WERSE RAD WEG loopt 122 kilometer langs de Werse en door 
het door de rivier geschapen landschapen verbindt Hamm via 
de zechenbahnstrasse. Uitzichttorens bieden u de mogelijkheid 
om een bijzonder inzicht in het landschap te krijgen en infor-
matie-blokken langs de wegen en in de steden, vertellen we-
tenswaardigheden en spannende verhalen.
■ www.hamm.de/radtouristik

Fietsverkeernet NRW
Volg de rood-witte Fietsroutes en oriënteert u zich aan de aan-
gebrachte Logos van de verschillende  routes. De routes worden 
aangegeven met vierkante wegwijzer met een Fietssymbool
en richtingspijl. Deze rode richtingspijl geldt voor alle fi etsrou-
tes. Voor meer informatie:
■ www.hamm.de/radtouristik
■ www.hamm-tourismus.de

Daar vindt u ook de aktuele GPS-coördinatoren,
die u gratis downloaden kan.

metropolradruhr
24 uurs fi etsverhuur! De fi etsen kunnen aan elk metropolrad-
ruhr-Station ingeleverd worden. De registrering vindt plaats bij 
de eerste verhuurplaats, op telefoon-nummer +49 3069205046
of op ■ www.metropolradruhr.de

Aanreizen met de auto
Via de goede verbinding over het Kamener Kreuz, komt u met 
de auto over de autobanen A1 (E37) en A2 (E34) in de Lippe-
stadt. parkeerplatsen en tarieven vindt u bij
■ www.hamm.de/planen-bauen-verkehrwohnen

Aanreizen met het openbaar vervoer
Trein: Uit alle richtingen goed bereikbaar met de ICE en regio-
nale bus en trein. Informatie over het openbaar verkeer kunt 
u vinden op ■ www.nahverkehr.de

Informatie over NRW-tarieven en kaartverkoop:
„Bus & Trein NRW“: +49 1806 04030 (20 ct/gesprek vanaf een 
vaste telefoonverbinding , Tarief vanaf handy  max. 60 ct/ge-
sprek) Bij de DB Hotline tegen NRW-Tarief op +49 1806 464006 
(Vaste telefoon via Vodafone 20 ct/gesprek, mobiel max. 60 ct/
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Panorama-Route
Hamm ontdekt men het beste met een dagtrip over de
Panorama-Route. De 32 kilometer lange route is zonder grote 
hoogteverschillen en biedt een overzicht in de verschillende to-
eristische en historische highlights in de gemeente Hamm. Een 
mooie fi etstour, ook voor families.
■ www.hamm.de/radtouristik

Römer-Lippe-Route
Volg het spoorvan de romeinen op de 295 fi etskilometers van 
Detmold naar Xanten, langs de oevers van de lippe. In Hamm 
kunt u aan slot Oberwerries met de lippe-pont „LUPIA” de
rivier oversteken. Met spierkracht en plezier bereikt u de over-
kant, waar u een prachtig natuurgebied doorkruist.
■ www.roemerlipperoute.de

Veel natuur en een uitstekend netwerk van fi etspaden, onge-
wone bezienswaardigheden en mooie rustplekken. Hamm is 
een paradijs voor fi etsers.

Opstappen-instappen-overstappen: Hamm is de spil van over-
regionale fi etsroutes. Hier onemoeten zich vier verschillende 
fi etsroutes: de Römer-Lippe-Route, de Landesgartenschau-
Route, de WERSE RAD WEG en de Route Industriekultur. Daar-
bij komt nog de stads-Panorama-Route. Alle routes zijn aant-
rekkelijk door de diversiteit.: Rust in de natuur, bedrijvigheid in 
de stad, liefl ijke dorpjes en industrie-kultuur.

Route Industriekultur per Rad
Emscher Park Radweg en rondloop ruhrgebied zijn de hoofd-
wegen op de meer dan 700 kilometer lange fi etsroute der in-
dustriekultuur. Door industriele kultuurlandschappen tussen 
Duisburg en het Maximillianpark in Hamm. Grote delen van 
de route voeren over toemalige treinroutes, langs attraktieve 
oevers en boswegen of verkeersarme wegen. Als fi etserbeleeft 
u het hart van het toemalige gebied: imponerende tijdgetuigen 
van industriekultuur en vele, met elkaar verbonden groene ge-
bieden van het emscher landschapspark.
■ www.route-industriekultur.de/route-per-rad

Landesgartenschau-Route
Dwars door het westfaalse kultuurland voert de Landesgarten-
schau-Route u over 200 kilometer langs zeven grote en prach-
tige westfaalse parken. De route is ook geschikt voor families, 
omdat er bijna geen hoogteverschillen zijn en de onderlinge 
etappes niet te ver uit elkaar liggen. Alle parken zijn zeer fami-
lie-vriendelijk, zeker het Maximillianpark in Hamm.
■ www.lgs-route.de

WERSE RAD WEG
De WERSE RAD WEG loopt 122 kilometer langs de Werse en door 
het door de rivier geschapen landschapen verbindt Hamm via 
de zechenbahnstrasse. Uitzichttorens bieden u de mogelijkheid 
om een bijzonder inzicht in het landschap te krijgen en infor-
matie-blokken langs de wegen en in de steden, vertellen we-
tenswaardigheden en spannende verhalen.
■ www.hamm.de/radtouristik

Fietsverkeernet NRW
Volg de rood-witte Fietsroutes en oriënteert u zich aan de aan-
gebrachte Logos van de verschillende  routes. De routes worden 
aangegeven met vierkante wegwijzer met een Fietssymbool
en richtingspijl. Deze rode richtingspijl geldt voor alle fi etsrou-
tes. Voor meer informatie:
■ www.hamm.de/radtouristik
■ www.hamm-tourismus.de

Daar vindt u ook de aktuele GPS-coördinatoren,
die u gratis downloaden kan.

metropolradruhr
24 uurs fi etsverhuur! De fi etsen kunnen aan elk metropolrad-
ruhr-Station ingeleverd worden. De registrering vindt plaats bij 
de eerste verhuurplaats, op telefoon-nummer +49 3069205046
of op ■ www.metropolradruhr.de

Aanreizen met de auto
Via de goede verbinding over het Kamener Kreuz, komt u met 
de auto over de autobanen A1 (E37) en A2 (E34) in de Lippe-
stadt. parkeerplatsen en tarieven vindt u bij
■ www.hamm.de/planen-bauen-verkehrwohnen

Aanreizen met het openbaar vervoer
Trein: Uit alle richtingen goed bereikbaar met de ICE en regio-
nale bus en trein. Informatie over het openbaar verkeer kunt 
u vinden op ■ www.nahverkehr.de

Informatie over NRW-tarieven en kaartverkoop:
„Bus & Trein NRW“: +49 1806 04030 (20 ct/gesprek vanaf een 
vaste telefoonverbinding , Tarief vanaf handy  max. 60 ct/ge-
sprek) Bij de DB Hotline tegen NRW-Tarief op +49 1806 464006 
(Vaste telefoon via Vodafone 20 ct/gesprek, mobiel max. 60 ct/
gesprek)

Römer-Lippe-Route 
lippe-pont „LUPIA“

Panorama-Route  „Ostring I Bärenbrunnen“

Route
Industriekultur
per fi ets &
Landesgartenschau-
Route
Glaselefant im
Maximilianpark

Service
Touristinfo
„Insel“, Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz , 59065 Hamm
Tel.: + 49 2381 23400
Fax: + 49 2381 2742498
Ma. – Vr. 8:00 – 18:45 Uur,
Za. 9:00 – 16.30 Uur
info@verkehrsverein-hamm.de
■ www.hamm-tourismus.de



Panorama-Route
Hamm ontdekt men het beste met een dagtrip over de
Panorama-Route. De 32 kilometer lange route is zonder grote 
hoogteverschillen en biedt een overzicht in de verschillende to-
eristische en historische highlights in de gemeente Hamm. Een 
mooie fi etstour, ook voor families.
■ www.hamm.de/radtouristik

Römer-Lippe-Route
Volg het spoorvan de romeinen op de 295 fi etskilometers van 
Detmold naar Xanten, langs de oevers van de lippe. In Hamm 
kunt u aan slot Oberwerries met de lippe-pont „LUPIA” de
rivier oversteken. Met spierkracht en plezier bereikt u de over-
kant, waar u een prachtig natuurgebied doorkruist.
■ www.roemerlipperoute.de

Veel natuur en een uitstekend netwerk van fi etspaden, onge-
wone bezienswaardigheden en mooie rustplekken. Hamm is 
een paradijs voor fi etsers.

Opstappen-instappen-overstappen: Hamm is de spil van over-
regionale fi etsroutes. Hier onemoeten zich vier verschillende 
fi etsroutes: de Römer-Lippe-Route, de Landesgartenschau-
Route, de WERSE RAD WEG en de Route Industriekultur. Daar-
bij komt nog de stads-Panorama-Route. Alle routes zijn aant-
rekkelijk door de diversiteit.: Rust in de natuur, bedrijvigheid in 
de stad, liefl ijke dorpjes en industrie-kultuur.

Route Industriekultur per Rad
Emscher Park Radweg en rondloop ruhrgebied zijn de hoofd-
wegen op de meer dan 700 kilometer lange fi etsroute der in-
dustriekultuur. Door industriele kultuurlandschappen tussen 
Duisburg en het Maximillianpark in Hamm. Grote delen van 
de route voeren over toemalige treinroutes, langs attraktieve 
oevers en boswegen of verkeersarme wegen. Als fi etserbeleeft 
u het hart van het toemalige gebied: imponerende tijdgetuigen 
van industriekultuur en vele, met elkaar verbonden groene ge-
bieden van het emscher landschapspark.
■ www.route-industriekultur.de/route-per-rad

Landesgartenschau-Route
Dwars door het westfaalse kultuurland voert de Landesgarten-
schau-Route u over 200 kilometer langs zeven grote en prach-
tige westfaalse parken. De route is ook geschikt voor families, 
omdat er bijna geen hoogteverschillen zijn en de onderlinge 
etappes niet te ver uit elkaar liggen. Alle parken zijn zeer fami-
lie-vriendelijk, zeker het Maximillianpark in Hamm.
■ www.lgs-route.de

WERSE RAD WEG
De WERSE RAD WEG loopt 122 kilometer langs de Werse en door 
het door de rivier geschapen landschapen verbindt Hamm via 
de zechenbahnstrasse. Uitzichttorens bieden u de mogelijkheid 
om een bijzonder inzicht in het landschap te krijgen en infor-
matie-blokken langs de wegen en in de steden, vertellen we-
tenswaardigheden en spannende verhalen.
■ www.hamm.de/radtouristik

Fietsverkeernet NRW
Volg de rood-witte Fietsroutes en oriënteert u zich aan de aan-
gebrachte Logos van de verschillende  routes. De routes worden 
aangegeven met vierkante wegwijzer met een Fietssymbool
en richtingspijl. Deze rode richtingspijl geldt voor alle fi etsrou-
tes. Voor meer informatie:
■ www.hamm.de/radtouristik
■ www.hamm-tourismus.de

Daar vindt u ook de aktuele GPS-coördinatoren,
die u gratis downloaden kan.

metropolradruhr
24 uurs fi etsverhuur! De fi etsen kunnen aan elk metropolrad-
ruhr-Station ingeleverd worden. De registrering vindt plaats bij 
de eerste verhuurplaats, op telefoon-nummer +49 3069205046
of op ■ www.metropolradruhr.de

Aanreizen met de auto
Via de goede verbinding over het Kamener Kreuz, komt u met 
de auto over de autobanen A1 (E37) en A2 (E34) in de Lippe-
stadt. parkeerplatsen en tarieven vindt u bij
■ www.hamm.de/planen-bauen-verkehrwohnen

Aanreizen met het openbaar vervoer
Trein: Uit alle richtingen goed bereikbaar met de ICE en regio-
nale bus en trein. Informatie over het openbaar verkeer kunt 
u vinden op ■ www.nahverkehr.de

Informatie over NRW-tarieven en kaartverkoop:
„Bus & Trein NRW“: +49 1806 04030 (20 ct/gesprek vanaf een 
vaste telefoonverbinding , Tarief vanaf handy  max. 60 ct/ge-
sprek) Bij de DB Hotline tegen NRW-Tarief op +49 1806 464006 
(Vaste telefoon via Vodafone 20 ct/gesprek, mobiel max. 60 ct/
gesprek)
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Za. 9:00 – 16.30 Uur
info@verkehrsverein-hamm.de
■ www.hamm-tourismus.de



Fiets-rendezvous: Arrangement voor een korte vakantie
Als tussenstop tussen de overregionale routes kunt u in 
Hamm een mooie pause inlassen.
Eigen aan- en afreis / te boeken tot oktober naar
beschikbaarheid

***Hotel Alte Mark
Hotel und Restaurant
Alte Soester Straße 28  I  59071 Hamm
Tel.: +49 2381 980560
www.alte-mark.de  I  info@alte-mark.de

Per persoon:
1x overnachting in 2persoons kamer
1x Fiets-drankje als welkom
1x 3-gangen menu in restaurant alte mark
1x ontbijtbuffet
1x kaart met informatie over: Panoramaroute
Stadsinfo Hamm
Veilige fi etsparking
1x toegang tot aqua-welt in het
Maximare-erlebnistherme
(gebruik van de sauna en wellnesswereld
is ter plaatse bij te boeken) of
1x toegang tot het Maximillianpark,
incl. bezoek aan het vlinderhuis
69,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer op vr., zat., zo.
74,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer van ma tot do
Toeslag 1 persoonskamer: 15,00 Euro
Verlengingsnacht: 25,00 Euro p.p.

Hotel Alte Mark

  

***Hotel Herzog
Caldenhofer Weg 22  I  59065 Hamm
Tel.: + 49 2381 924590
www.hotelherzog.de  I  info@hotelherzog.de

Per persoon:
1x overnachting in 2persoons kamer
1x Fiets-drankje als welkom
1x 3-gangen menu of avondbuffet in
restaurant zunftstuben
1x ontbijtbuffet
1x kaart met informatie over:
Panoramaroute
Stadsinfo Hamm
Veilige fi etsparking
1x toegang tot aqua-welt in het
Maximare-erlebnistherme
(gebruik van de sauna en wellnesswereld
is ter plaatse bij te boeken) of
1x toegang tot het Maximillianpark,
incl. bezoek aan het vlinderhuis
67,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer op zo.
82,00 Euro per persoon voor een
2 persoonskamer van ma tot za
Toeslag 1 persoonskamer: 15,00 Euro
Verlengingsnacht: 40,00 Euro p.p.
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Informatie:
„Insel“, Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz
59065 Hamm
Telefon: +49 2381 23400
Fax: +49 2381 2742498
E-Mail: info@verkehrsverein-hamm.de
Meer info: www.hamm-tourismus.de

Tot ziens!

Paradijs. Voor pedaalridders.
Fietsen in Hamm.



Fiets-rendezvous: Arrangement voor een korte vakantie
Als tussenstop tussen de overregionale routes kunt u in 
Hamm een mooie pause inlassen.
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