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Oplev 
Bad Bevensen

Trafi k information
Ankomst fra Herning 
til Bad Bevensen. 
Landevej 18 mod Vejle. 
Fra Vejle imod Kolding 
Motorvej E45 til 
Flensborg. 
Derefter A7 til 
Maschen, fra Maschen 
A39 til Lüneburg. 
Fra Lüneburg B4 til Bad 
Bevensen. 

Hedekartoffl  er & Wellness
• 3 overnatninger med morgenmad på 3 stjerne hotel 
• 2x Hedekartoff elmenu i forskelige restauranter
• 700g blandet Hedekartoffl  er til at tage med hjem
• alle 3 dage fri adgang i jod-saltvands-termalkilder
• 1 Rasul-helbredejordbad i Spa & Vital Center fra 
    jod-saltvands-termalkilder

Svømme - Shopping - Natur - Aktiviteter 
i Lüneburger Heide

Nordic Walking & Fitness
• 3 overnatninger med morgenmad på 3 stjerne hotel
• Nordic Walking map
• Nordic Walking stave for en dag
 • alle 3 dage fri adgang i jod-saltvands-termalkilder
• deltagelse til Sole-Fit i jod-saltvands-termalkilder
• 1 Hot-Stone-rygmassage (ca. 30 min) i Spa & Vital  
   Center fra jod-saltvands-termalkilder
• Kupon (10€) til en lokal restaurant

Svømme & Shopping 
• 2 overnatninger med morgenmad på 3 stjerne hotel
 • 1 Shopping  Bag fra Bad Bevensen 
• 1 kupon fra Bad Bevensen (15€)
 • 20% Rabatt på varer i Tourist-Information
• Kupon til kaff e og kage i en lokal Café
• På 2 dage fri adgang i jod-saltvands-termalkilder

Booking, Rådgiving og 
information på dansk. 

Lea Schröder
Tel.  +49 (0) 58 21  976 83 0
lea.schroeder@bad-bevensen.de

Ferietips



aktiviteter i natur
Bad Bevensens omgivelser er præget af skove, 
små hedeområder, dalen ved åen Ilmenau og 
sidekanalen til Elben. På talrige markerede 
cykelstier og cykelruter i og omkring Bad Bevensen 
kan det let kuperede landskab nok så bekvemt 
udforskes på cykel eller elcykel.

Jodsaltvands-termalkilder
Bad Bevensen er kendt for sine helbredende 
jodsaltvands-termalkilder, hvis velgørende virkning 
man især kan nyde ved et bad i den varme kilde 
med jod og saltvand. Det jodholdige saltvand 
stimulerer i den forbindelse blodomløbet og giver 
en dejlig pirrende kildren. I det store saunamiljø 
ved den varme kilde venter otte saunaer på dit 
besøg, ligesom „Sole- und Salzwelt“ med saltsauna, 
saltlounge med graderværk og salthaven hører til 
jod-saltvands-termalkildens særlige attraktioner. 
Uddannede terapeuter står for regelret forkælelse 
med massage og behandlinger fra alverdens lande i 
de moderne faciliteter i Spa & Vitalcenter.

En strækning på omkring 145 kilometer ude på 
heden er markeret som sti for stavgængere og 
vandrere. Ved en kanotur på Ilmenau kan man 
stifte bekendtskab med det varierede landskab set 
fra en bådsræling. 

Golfspillere finder i Secklendorf knap 3 km herfra 
en plads (par 72), hvor knap halvdelen af de 18 
fairways fører gennem storskoven. Den, der også 
vil gøre noget godt for sjæl og sind, kan søge 
afspænding i form af latteryoga, qigong, afslapning 
med syngeskåle eller vandreture med lamaer.

Gæster i Bad Bevensen profiterer af et særligt 
ferietilbud:
Hos over 60 THERMEplus®-hotel- og kroværter i 
alle stjerne-kategorier i den smukke kurby indgår 
entreen til jod-saltvands-termalkilden direkte i 
overnatningsprisen. Således kan man slappe af, 
nyde livet og pleje sit helbred, så ofte man måtte ønske.

Hjertelig velkommen i Bad Bevensen!
Den eneste mineralske kurbad på Lüneburger Heide, 
er i Bad Bevensen. Kun 3 timer fra danmark.  Med 
sin beliggenhed i metropolregionen Hamborg kun 
knap 3 timers kørsel fra Danmark og også med 
direkte togforbindelse (ICE og lokaltoget Metronom) 
er det chikke kursted Bad Bevensen et ideelt 
feriemål for livsnydere. Hvad enten der er tale om 
wellness- og sundhedsophold, golf, kulturelle events 
i topklasse eller specialiteter fra det lokale køkken 
og de imponerende hedelandskaber på Lüneburger 
Heide – i Bad Bevensen kan man rigtig forkæle sig 
selv.

Kurparken – en grøn idyllisk park 
Placeret på Ilmenau omslutter en cirka 12 hektar 
store Kurpark byens centrum. Den har ikke fra 
starten været planlagt og designet som en kunstig 
park, men økologisk dyrket og gjort tæt på naturens 
egne. Det store grønne område med sine gamle 
træer forbinder den gamle by mod vest med 
bymidten og passerer ind i flodslette langs Ilmenau.
I de tidlige 60‘ere blev der operettet en „byhave“. 
Dele af den er stadig integreret som „Off Park“ i hele 
systemet. 
En del af parken er det store træ pergola og 
søpromenaden. Det rette sted til afslappet 
solbadning og delige gåtu langs åkandedam af 
spa-haven. Nogle træbænke og træ stole kan nemt 
tilpasses solen.

Mere Info: www.bad-bevensen.de


