Waterplezier
BERGEN. MEREN. BEIEREN.

Zwemmen, surfen, kajakken, zeilen of of varen – meer dan
30 meren en de rivieren in de regio bieden pure afwisseling!
Verveling is vrijwel onmogelijk: u kunt ontspannen op een
zonnige zwemplek, een wandeling langs het water maken of
watersport beoefenen en de ideale windcondities voor surfen
en kitesurfen testen. Waterglijbanen, zwemeilanden en
speeltuinen laten de kleintjes stralen.

Berlijn

Duitsland

Beieren

Het echte Beieren

Winterwereld

Het Chiemsee-Alpenland leeft van zijn tradities, gebruiken en
pure Beierse cultuur. Het echte Beieren leert u kennen door
met de inwoners mee te vieren. Bezoek het Rosenheimer
Herbstfest, dat tot ver buiten de regio bekend is, of een van
de traditionele klederdrachtfestivals – „auf geht’s, pack ma’s“!
(„Kom op, we gaan ervoor“).

Op de talrijke kerstmarkten ruikt het heerlijk naar geroosterde
amandelen, glühwein en gebraden worst. Waldadvent,
Schlossweihnacht of Inselweihnacht: elke kerstmarkt uit de
regio is uniek. Laat u betoveren door de kerstsfeer! Ook de
Chiemsee-eilanden stralen een onvergelijkbare charme uit,
vooral tijdens de winter.

Tradities en gebruiken worden in het Chiemsee-Alpenland
nog geleefd. Het zetten van een meiboom, de Sacramentsprocessie, het Sint-Pietersvuur, traditionele dansen, de
Almabtrieb (waarbij het vee naar het dal wordt gedreven) of
de paardenprocessie Leonhardiritt – u bent van harte welkom
om een duik in de Beierse wereld te nemen.
Vooral in de herfst kunt u genieten van talrijke culinaire
lekkernijen van de boeren, die hun vers geoogste producten
aanbieden op markten en in boerderijwinkels.

Wie liever actief bezig is, kan genieten van de heldere koude
lucht bij het skiën, op de langlaufski’s, tijdens winter-canyoning
of op de slee.
Na de wintersport of een gemoedelijke winterwandeling kunt
u heerlijk ontspannen in de Therme Bad Aibling en de
Chiemgau Thermen in Bad Endorf.

München
ChiemseeAlpenland
Salzburg
Innsbruck

De regio is vanaf de luchthavens München, Salzburg en
Innsbruck goed bereikbaar. Via het uitstekend uitgebouwde
wegennet bereikt u ons comfortabel met de eigen auto, camper
of motor (A8 München-Salzburg, A93 München-Innsbruck, B15
Wasserburg-Inntal, B304 München-Wasserburg). Een reis met
de trein is eveneens zonder problemen mogelijk.
Talrijke verbindingen brengen u o.a. naar Rosenheim, Bad
Aibling, Bad Endorf, Bernau, Oberaudorf, Prien en Wasserburg.
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WELKOM
Arriveren · Ontspannen · Beleven

Van harte welkom
Arriveren. Ontspannen.
Beleven.

Rijk aan cultuur en
geschiedenis
Cultureel genot, alpine tradities en een vleugje zuidelijke
levensflair vindt u in de steden Rosenheim en Wasserburg am
Inn. Deze historische oude steden worden gekenmerkt door
de Inn-Salzach-architectuur. U kunt er prachtig wandelen en
genieten van de pastelkleurige huisgevels en hun arcades.

De Chiemsee en
zijn eilanden
ChiemseeAlpenApp –
uw gratis digitale reisgenoot

De Chiemsee, ook wel de ‘Beierse Zee’ genoemd, is met zo’n
80 vierkante kilometer het grootste Beierse meer en vormt
het hart van de regio. Het meer staat bekend om de unieke
natuur, het schone water en de beide eilanden Frauen- en
Herrenchiemsee. Op het Herreninsel kunt u het beroemde,
door koning Ludwig II gebouwde slot Herrenchiemsee
bezoeken. Wandel door de met bloemen versierde kasteeltuin
en bewonder de indrukwekkende fonteinen.

www.chiemsee-alpenland.de/app

Tussen München en Salzburg ligt een van de mooiste en meest
gevarieerde regio’s van Oberbayern: het Chiemsee-Alpenland.
Sportieve activiteiten, culturele hoogtepunten of culinaire
specialiteiten: de Chiemsee en de Beierse Alpen zijn elk
jaargetijde meer dan de moeite waard!
Vanzelfsprekend mag een bezoek aan het idyllische Fraueninsel
en het Herreninsel met het indrukwekkende sprookjesslot van
koning Lodewijk II niet ontbreken. Actieve vakantiegangers of
natuurliefhebbers opgelet: wandelen, fietsen, watersport, skiën
of langlaufen - in het Chiemsee-Alpenland kan het allemaal.
Pure ontspanning beleeft u in de thermen uit de regio.

Laat u verrassen door de veelzijdigheid aan geweldige evenementen en steden die rijk aan cultuur zijn. Oorspronkelijke
Beierse en alpine tradities en levenswijzen, gezellige feesten en
prachtige klederdracht, sfeervolle concerten, aansprekende
theatervoorstellingen, tentoonstellingen en musea inspireren
cultuurliefhebbers. Dankzij de goede bereikbaarheid is de regio
ook zeer populair bij bezoekers aan congressen en conferenties.

Wij wensen u een prachtig en enerverend verblijf in de
vakantieregio Chiemsee-Alpenland en verheugen ons
op uw komst!

Via een korte boottocht bereikt u het pittoreske Fraueninsel.
Dit autovrije juweel wordt bewoond door circa 300 inwoners.
Hét kenmerk van dit eiland is de markante uivormige koepel
van het klooster Frauenwörth. Bovendien is het ‘eiland van de
schilders’ een van de oudste kunstenaarskolonies van Europa.

Rosenheim vergaarde onder meer bekendheid door de
Duitse televisieserie ‘Die Rosenheim-Cops’. Daarnaast bevindt
zich hier het expositiecentrum Lokschuppen, dat tot een van
de meest gerenommeerde expositiecentra van Duitsland
behoort. Wasserburg am Inn is vrijwel geheel omgeven door
de rivier de Inn en fascineert dankzij de unieke ligging.

Natuur
ontdekken
Een bezoek aan het Chiemsee-Alpenland is pas compleet
als u een keer rondom de Chiemsee gefietst bent, hetzij op
eigen kracht, hetzij met de e-bike. Of maak een tocht langs
de meren en rivieren, rond onze charmante stadjes of langs
groene weilanden. Al deze tochten hebben één ding gemeen:
het uitzicht op het spectaculaire alpenpanorama!
Strik uw wandelschoenen, pak de rugzak in en vertrek naar
een van de meer dan 60 almen met berghutten in de regio.
Geniet van een echte Beierse lunch en een indrukwekkend
uitzicht over de Alpen. U geeft de voorkeur aan de meer
comfortabele optie? Stap dan in een van de vier bergbanen
die u naar de toppen van de Wendelstein, Kampenwand,
Hochries en Hocheck brengt.

