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WELKOM
Hannover is (vrijwel) om de hoek. Erop af dus! Want deze me-
tropool met 500.000 inwoners in het hart van Noord-Duitsland 
heeft jonge mensen veel te bieden. 

Geliefde trefpunten in de binnenstad zijn de Kröpcke-klok en ‚Un-
term Schwanz‘ (het ruiterstandbeeld op het centraal station). Hier 
lopen de belangrijkste winkelstraten, beginnend met de Ernst-
August-Galerie, die bezoekers lokt met 130 winkels en eetgele-
genheden. Geliefde buurten als Linden, List of de Nordstadt met 
zijn trendy kroegen, grand cafés en bijzondere winkels nodigen 
uit tot een slentergang of een hapje en een drankje. Hannover 
mag gezien worden als het gaat om party‘s, nightlife en disco‘s. 
Talrijke festiviteiten werken het hele jaar door als publieksmag-
neten: Maschseefest, Schützenfest of openluchtfestivals: hier  
gebeurt het! Ronduit uniek zijn cultlocaties als cultuurcentrum 
Faust of de Eisfabrik, waar bands de bühne laten rocken en 
vreemde vogels verschijnen.

Hannover is vermaard als kunst- en museummetropool, maar 
staat ook voor een interessant theaterlandschap. Spannende 
tentoonstellingen en een veelzijdig programma van grote en 
kleine podia: een trip naar Hannover is de moeite waard!
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Overzichtskaart

Avonturenzoo, vlooienmarkt of oude 
binnenstad: Hannover met zijn be-
zienswaardigheden is goed bereik-
baar en nodigt uit tot bijzondere 
ontdekkingen. Aan de Maschsee 
gebeurt altijd wel wat, en om te  
relaxen of te sporten ga je naar de 
Eilenriede (Europa’s grootste stads-
bos) of de Ricklinger Kiesteiche. 

Ook liefhebbers van Geocaching 
komen in de regio Hannover aan 
hun trekken. Deze zoektocht staat 
geheel in het teken van de muziek 
en heeft zeventien caches paraat, 
die je per GPS kunt zoeken en be-
luisteren. De stad staat alles bij 
elkaar voor een hoog recreatieni-
veau, is altijd sympathiek en soms 
apart of anders, maar uitzonderlijk 
lieflijk en leefbaar.

VERBINDINGEN 

Hannover – Groningen 300 km
Hannover – Utrecht 350 km
Hannover – Amsterdam 375 km
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EVENEMENTEN 
Het is vrijwel onmogelijk om alle gelegenheden om uitgelaten te 
feesten in Hannover op te sommen. Met kleine en grote fees-
ten, openlucht-events, live muziek of ongewone festivals barst 
de evenementenkalender uit zijn voegen. Vooral de grote events 
in de zomer, zoals het Schützenfest en het Maschseefest, zorgen 
voor een uitgelaten partystemming.

FähRMaNNsFEsT
Het grootste openlucht-muziek-
festival van Hannover en tegelijk 
stadsdeelfeest! Dit ‘kleine Wood-
stock’ biedt behalve muziek een 
cultureel en kinderprogramma. Bont 
en vreedzaam, luidruchtig en stil.
Data: 31 juli - 2 aug. 2015

MaschsEEFEsT
Met meer dan 2 miljoen bezoekers 
is dit een van de grootste eve-
nementen van Noord-Duitsland! 
Feesten, flirten, flaneren, smullen: 
drie weken lang biedt dit maritie-
me zomerfeest concerthighlights, 
sportieve acties op het water, 
dansavonden onder de sterrenhe-
mel, kleinkunst en allerlei culinaire 
lekkernijen.
Data: 29 juli - 16 aug. 2015

FêTE DE La MusIquE
Veel steden over de hele wereld 
verwelkomen de zomer met live 
muziek, maar de binnenstad van 
Hannover verandert in één groot po-
dium! Vanaf veertig locaties galmen 
1500 musici over de binnenstad.
Datum: 21 juni 2015

schüTzENFEsT
Bijna 500 jaar traditie! Het groot-
ste schuttersfeest ter wereld met 
meer dan 250 kermisattracties en 
anderhalf miljoen bezoekers is tien 
dagen lang niet alleen voor schut-
ters de hoofdattractie. Party‘s, live 
muziek, carrousels... hier mag het 
gerust een Lüttje Lage (kopstoot) 
meer zijn! 
Data: 3 - 12 juli 2015

MasaLa FEsTIVaL
Het Weltbeat-Festival is een insti-
tuut voor alle fans van uitgelezen we-
reldmuziek. Masala betekent ‚meng- 
sel‘. Hier ontmoeten de culturen 
van zeer uiteenlopende landen el-
kaar, en iedereen viert samen feest.
Data: 19 - 28 juni 2015

Strandlounge
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shOPPING EN uITGaaN
In de binnenstad zorgt een van de langste en meest geliefde voetgan-
gerszones van Duitsland voor het ultieme shopping-gevoel. Chillen, leuke 
dingen ontdekken… daarvoor zijn de hippe stadsdelen zoals Linden of de 
Nordstadt met zijn originele winkels en cafés de perfecte adressen. 

En: Hannover is een studentenstad. Rond de 40.000 studenten, waarvan 
6.000 uit het buitenland, maken Hannover tot een levendige stad. Het 
cultuur- en vrijetijdsaanbod is afgestemd op jonge mensen. Ongewone 
winkels, hippe bars, opvallende figuren en kroegen… hier kun je je lek-
ker voelen! De mogelijkheden voor eten en drinken of nightlife zijn vrijwel 
eindeloos: van specialiteitenrestaurants via bruine kroegen en Biergärten 
tot en met clubs en disco‘s.

hEIM-W
Theaterstraße 6, www.heim-w.de 

HeimW is een nieuw soort combi-
natie van café‚ bar en lounge. Het 
liefdevol ingerichte interieur nodigt 
bezoekers uit om zich te verpozen.

MINI BaR
Thielenpl. 2, www.smartcityhotels.com

Een hotspot midden in het hart van 
de stad. Overdag een koffielounge 
en ‘s avonds een trendy cocktailbar.

OshO DIscO
Raschplatz 7L, www.osho-disco.de

Deze cult-disco op het Raschplatz 
is een oudgediende van het Han-
noverse nachtleven.

MaRKThaLLE
Karmarschstraße 49,
www.hannover-markthalle.de

In de Markthalle worden iedere 
dag verse culinaire specialiteiten 
uit de hele wereld aangeboden. 

LINDEN

LIsT
NORDsTaDT

cENTRuM

süDsTaDT

Stadsdeelkaart van Hannover Kröpcke

Atelier Suse Schneeweiss, Drostestraße 1

cENTRuM
MIDDEN IN hET haRT!
Shopping in Hannover begint heel centraal op het Ernst-August-
Platz. Rechts nodigen de Ernst-August-Galerie, een niveau lager 
de Niki-de-Saint-Phalle-Promenade en daarboven de Bahnhof-
straße uit tot winkelen, slenteren en lekker eten. En rechtdoor ga 
je verder naar de Kröpcke.
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cuLTuuRcENTRuM FausT
Zur Bettfedernfabrik 3, 
www.kulturzentrum-faust.de

Live concerten, party‘s, tentoon-
stellingen en nog veel meer op 
diverse locaties: Faust is elke dag 
weer anders spannend.

sTRaNDLEBEN
Weddigenufer 29, 
www.spandau-projekt.de

Een bijzondere locatie, ontspannen 
sfeer en te gekke mensen maken 
Strandleben tot een unieke plek. 

LINDENER MaRKTPLaTz
Het trefpunt op zaterdag, want op 
deze weekmarkt ontbreekt niemand 
in Linden. Aanwezigheid is bijna 
verplicht.

LEIBNIz-uNIVERsITäT
EN GEORGENGaRTEN
Een geliefd trefpunt: in de Georg-
engarten en achter de universiteit 
brengen niet alleen studenten 
lome zomernachten door.

GIG
Lindener Marktplatz 1, www.gig-linden.de

Een gezellige, hippe kroeg in En-
gelse bruine-pubstijl, met meer 
dan veertig internationale bier-
soorten op de kaart!

24GRaD
E-Damm 52, www.24grad.net

Het ideale trefpunt voor de eerste 
kop koffie, een middagsnack of 
een pauze tijdens het shoppen.

DEsIGNKOMBINaT
Engelbosteler Damm / Ecke Paulstr. 1a

Een scala van actuele trends en 
brands met uniek werk van indi-
viduele labels en jonge designers: 
hier staat het assortiment voorop.  

sPaNDau PROjEKT
Engelbosteler Damm 30,
www.spandau-projekt.de

In een voormalige meubelwinkel 
bevinden zich op drie etages een 
bar, een kelderclub en een galerie 
annex rookruimte.

NORDsTaDT
hET sTaDsDEEL VOOR INDIVIDuaLIsTEN
De ruim 16.000 inwoners zijn een bont volkje van studenten, jon-
ge gezinnen en oerinwoners van de Nordstadt. Het levensgevoel 
in het stadsdeel van de Leibniz-Universität is ontspannen, tole-
rant en vreedzaam. Ook een shopping-tocht is spannend, want 
de winkels zijn al even individueel als de bewoners.

LINDEN
NEE, GEEN DEEL VaN haNNOVER...
...Hannover is een aanhangsel van Linden, daarover is heel Linden 
het eens. Rechts en links van de Limmerstraße en rondom het 
Marktplatz neemt het bonte leven zijn loop. Studenten, academici, 
levenskunstenaars, originele types, voor allemaal is de straat bijna 
een huiskamer. Hét stadsdeel om uit te gaan en feest te vieren!



auszEIT
Friesenstr. 15, www.auszeit-hannover.de

Door de nabijheid van de Raschplatz 
is deze bar en lounge de perfecte 
plek om in de stemming te komen 
voor de aansluitende party-nacht.

zaza cOcKTaILs & PaRTy
Hamburger Allee 4a, www.zaza-club.de

De kleine party-tempel in het hart 
van Hannover! House, actuele hits 
en de klassieke party-nummers 
tot in de kleine uurtjes.

EIsFaBRIK
Seilerstr. 15 F, www.eisfabrik.com

Kunstenaarsateliers, repetitieruim-
tes, tentoonstellingen, theater. De 
Eisfabrik is sinds het einde van de 
jaren ‘70 hét centrum voor kunst en 
cultuur in het stadsdeel.

BaR sEña 
Albert-Niemann-Str. 11, www.bar-sena.eu

Met circa 300 cocktails, longdrinks 
en diverse biersoorten is Bar Seña 
een van de hotspots in Hannovers 
Südstadt.

caFé LuLu
In der Steinriede 12, www.cafe-lulu.com

Dit fraaie grand café verandert in 
de loop van de dag in een bar, met 
lekkere, vers bereide gerechten en 
kleinigheden.

höGERs 1910
Oesterleystr. 6 - 7, www.hoegers-1910.de

In een traditionele sfeer genieten 
de gasten van de regionale, verse 
keuken met klassiek Duitse re-
cepten. 

GLüxKIND
Marienstr. 47, www.cafe-gluexkind.de

‘s Avonds in een gemoedelijke 
sfeer iets drinken of een kleinig-
heid eten? Dan is een bezoek aan 
Glüxkind de moeite waard.
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PaVILLON
Lister Meile 4, www.pavillon-hannover.de

Muziek, cabaret /comedy, theater, li-
teratuur en maatschappelijk-politie-
ke onderwerpen zorgen voor prima 
amusement en kritische informatie.

süDsTaDT
EEN BEETjE EILENRIEDE EN hEEL VEEL WaTER...
...dat maakt de Südstadt zo leefbaar. Het stadsbos en de 
Maschsee bieden pure recreatie vlakbij, en toch ben je via de 
Marienstraße en de Hildesheimer Straße binnen vijf minuten in 
het centrum. De Stephansplatz is elke vrijdag het toneel van 
Hannovers grootste weekmarkt.

LIsT
hET sTaDsDEEL MET BIjzONDERE FLaIR 
List doet het super bij jonge mensen. Of het nu cultuurcentrum 
Pavillon is met zijn concerten en comedy-shows of Europa‘s groot-
ste stadsbos de Eilenriede, dat uitnodigt tot picknicken en skaten. 
En dan is er de flair van de Lister Meile met zijn knusse ijssalons, 
gezellige bars en ongewone winkels, die List zo bijzonder maakt.
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BEzIENsWaaRDIGhEDEN
Hannover heeft vele verrassingen in petto. Verken de oude stad 
met zijn schilderachtige vakwerkhuizen. Marktkirche, Ballhof, 
vlooienmarkt en Nana‘s: hier bruist het leven! Bezichtig het Neues 
Rathaus en geniet van relaxte uurtjes met een passagiersschip 
op de Maschsee. Misschien volg je simpelweg de Roter Faden 
(rode draad), of maak je een coole Segway-tocht. Herrenhäuser 
Gärten, Erlebnis-Zoo Hannover: moet je gezien hebben!

ERLEBNIs-zOO 
haNNOVER
Een boottocht op de Zambezi, 
ijsberen bijna binnen handbereik 
in Yukon Bay, kangoeroes in de 
Outback van Australië en tijgers, 
luipaarden en olifanten in het jun-
glepaleis: deze klassieker onder 
de uitjes is onvergetelijk door zijn 
bijzondere themawerelden.

NEuEs RaThaus
Het Neues Rathaus werd begin 20e 
eeuw gebouwd in de pronkstijl van 
de tijd van Wilhelm II. De koepel 
meet tot en met de vergulde spits 
maar liefst 97,73 meter. Een boog-
lift leidt omhoog naar een panora-
maplatform, van waaruit bezoekers 
een schitterend uitzicht over Han-
nover hebben.

MaschsEE
De Maschsee is een paradijs mid-
den in de stad. Of je nu wilt roeien, 
waterfietsen of skaten: op en rond 
de Maschsee gaat het er spor-
tief aan toe. Geniet van heerlijke 
uren in het strandbad of in een 
van de Biergärten. Een bijzonder 
perspectief bieden de Maschsee-
boten, die tot eind oktober dage-
lijks uitvaren.

hERRENhäusER GäRTEN
Een hoogtepunt zijn de beroemde 
Herrenhäuser Gärten. De Großer 
Garten behoort tot de belangrijkste 
baroktuinen van Europa en biedt 
een veelzijdig evenementenpro-
gramma. Een gewild trefpunt voor 
studenten en jonge mensen is de 
Georgengarten. En in de Berggar-
ten is een eindeloze diversiteit aan 
planten te bewonderen!

NaNa‘s EN 
VLOOIENMaRKT IN 
DE BINNENsTaD
Tweedehands waar, rommel, kunst 
en kitsch! Elke zaterdag zijn langs 
de Hoher Ufer tussen de Schloss- 
en de Goethestraße schatzoekers 
en koopjesjagers op pad op de 
oudste vlooienmarkt van Duitsland. 
Gecultiveerde traditie. Massagoe-
deren zoek je hier tevergeefs.
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TIPs VOOR TRIPs
De regio Hannover, inclusief de stad Hannover, biedt vele span-
nende bestemmingen voor dagjes uit. Sport, cultuur, belevenis-
sen, avontuur: ook veel gezinnen maken voor een weekendtrip 
gebruik van het afwisselende aanbod. Dat is met recht recreëren 
in de buurt. 

DE DEIsTER
Fietsen, joggen, wandelen of nieu-
we dingen ontdekken. Maar zo‘n 
30 km ten zuidwesten van Han-
nover wacht een groen paradijs op 
ontdekking: de Deister-heuvelrug. 
Mountainbikers kunnen genieten 
van legale freeride-trajecten, veel-
eisende downhill-trails en een coo-
le BMX-baan.

BLauER sEE
Helder, schoon water en een schit-
terend zandstrand, een waterskilift 
en de 65 m hoge reuzenglijbaan: 
de Blauer See in Garbsen is in de 
zomer dé attractie voor gezinnen 
en watersportfans. De wakeboard-
cursussen voor beginners en ge-
vorderden zijn helemaal in!

sTEINhuDER MEER
Het grootste meer van Noordwest-Duitsland met de eilandvesting Wilhelm-
stein, zwemeiland Steinhude, een zandstrand en oeverpaden nodigt uit tot 
ontspannen en recreëren. En het is een topadres voor watersporters, of je 
nu gaat zwemmen, zeilen, surfen, roeien, kanoën, waterfietsen of kiten.

KLIMPaRKEN
Voor klimfanaten biedt de regio 
maar liefst drie mogelijkheden. In 
PirateRock in Isernhagen wacht 
een piratenschip om klimmend ge-
enterd te worden. In Time to Team 
in Springe kom je tot wel 21 meter 
hoog. En in avonturenpark Stein-
huder Meer wacht de SeaTree op 
beginners en gevorderden, voor 
ultiem klimplezier. 

IhME EN LEINE
De ultieme trend in watersport. 
Peddelsurfen, dat is training voor 
het hele lichaam met een hoge 
fun-factor. Je stapt gewoon op de  
plank, en weg ben je. Bijvoor-
beeld op de Ihme, de Leine of de 
Maschsee.
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haNNOVER ExPLOsIEF
Jouw avonturenpakket omvat:
∙ 1 overnachting in 2- of 1-pers. kamer incl. 
 ontbijt in ***- of ****-hotel in de binnenstad
∙ 1 toegangskaart voor het 25e internationale 

vuurwerkconcours
∙ Infomateriaal
Data:  22 aug. | 5 sep. | 19 sep. 2015
Prijs: 
€ 79,-* p.p. in 2-pers. kamer in ***-hotel
€ 89,-* p.p. in 2-pers. kamer in ****-hotel

OP PaD MET VRIENDINNEN
Jouw avonturenpakket omvat:
∙ 1 overnachting in 2-pers. kamer incl. ontbijt 
 en een prosecco in ****-hotel met late 

check-out tot 16:00 uur
∙ Gebruik van de fitnessclub
∙ Professionele styling bij kapsalon 
 Prinzen & Partner (haar, make-up en een 

glas prosecco)
∙ Infopakket met shopping-tips

∙ Optioneel: professionele fotoshoot
Te boeken: het hele jaar*
Prijs: € 105,-* p.p. in 2-pers. kamer

MaschsEEFEsT: TROssEN LOs
Jouw avonturenpakket omvat:
∙ 1 overnachting in 2-pers. kamer incl. ontbijt 
 in ***- of ****-hotel
∙ 1 rondrit in de Velix-fietstaxi (ca. 45 min.)
∙ 1 rondvaart met de Maschseeboot
∙ 1 cocktail p.p. op een stand naar keuze
op het Maschseefest
Te boeken:  29 juli t/m 16 aug. 2015
Prijs: € 89,-* p.p. in 2-pers. kamer in ***-hotel
  € 99,-* p.p. in 2-pers. kamer in ****-hotel

KENNIsMaKEN MET haNNOVER 
Jouw avonturenpakket omvat:
∙ 2 overnachtingen in 2-pers. kamer incl. 
 ontbijt in ***- of ****-hotel
∙ 1 HannoverCard voor drie dagen 
∙ 1 stadsgidsje Der rote Faden (de rode draad)
∙ Passepartout Herrenhäuser Gärten
∙ Deelname aan de openbare Hop-on Hop-off-
 stadsrondrit
Te boeken:  het hele jaar 
Prijs: 
va. € 139,-* p.p. in 2-pers. kamer in ***-hotel
va. € 159,-* p.p. in 2-pers. kamer in ****-hotel

aVONTuRENPaKKETTEN 
Wil je een all-in-pakket voor het grootste schuttersfeest ter wereld, 
Hannover leren kennen met een stedentrip of genieten van een 
style & shopping-tour? Boek simpelweg jouw avonturenpakket! 

De hotline voor je avonturenpakket: tel. +49 511 12345 - 333,
e-mail staedtereise@hannover-tourismus.de

schüTzENFEsT
Jouw avonturenpakket omvat:
∙ 1 overnachting in 2-pers. kamer incl. ontbijt 
 in ***-hotel in de binnenstad
∙ 1 Lüttje Lage-set per geboekte kamer 
∙ 1 vel met tegoedbonnen voor attracties op het 

Schützenfest
∙ 1 ticket voor het gehele GVH-gebied p.p.
Te boeken: 3 t/m 12 juli 2015
Prijs: € 65,-* p.p. in 2-pers. kamer

* Afhankelijk van beschikbaarheid. Drempelvrije kamers zijn in talrijke hotels beschikbaar. De voorwaarden van Hannover 
Marketing und Tourismus GmbH zijn van toepassing.
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haNNOVERcaRD
Ontdek Hannover en de regio ge-
makkelijk en voordelig met de Han-
noverCard. Die biedt vrij vervoer in 
alle bussen, metro‘s en sneltrams, 
en in de regionale treinen van het 
gehele vervoersgebied Hannover 
(GVH). Beleef de toeristische high-
lights van stad en regio voor sterk 
gereduceerde prijzen!

RONDLEIDINGEN 
EN ROTER FaDEN 
Er zijn veel mogelijkheden om 
Hannover te ontdekken. Te voet, 
per fiets of met de bus. Cool is de 
Roter Faden (rode draad), een 4,2 
km lange lijn die langs 36 hoogte-
punten loopt. 

Tip: download de app. Een fantas-
tisch uitzicht biedt de Hop-on Hop-
off-rondrit in een dubbeldekkerbus. 
Ook (thema-)rondleidingen en toch-
ten met (huur-)fietsen zijn geliefd. 

sERVIcE
Wie een stad van alle kanten wil leren kennen, moet een begelei-
der kiezen die de weg weet. Hannover Marketing und Tourismus 
GmbH biedt uitgebreide service rondom je bezoek aan Hannover 
en heeft veel aanbiedingen paraat.

€ 9,50

HannoverCard 
Tageskarte Einzel / day card single

HannoverCard 2  Ta ge  G r up p e  / 2 days group

€ 27,00

Tourist Information
Ernst-August-Platz 8
D-30159 Hannover
Tel.: + 49 (0) 511 12345 - 111
info@hannover-tourismus.de

Infocounter 
im Neuen Rathaus
Trammplatz 2
D-30159 Hannover
Tel.: + 49 (0) 511 168 - 45333

TEaM TOuRIsT INFORMaTION

De Hannover-app voor iPhone, iPad of Android kun je gratis 
downloaden in de desbetreffende stores.

Visit Hannover op Facebook: top-events op het gebied van 
cultuur, kunst en muziek, net als exclusieve tips in één oogop-
slag: zo deel je alle toeristische hoogtepunten met ons.

OVERNachTEN 
Het aanbod van hotelkamers en kamers bij privépersonen in Hanno-
ver is immens: wie zijn bezoek een beetje van tevoren plant, kan geld 
besparen door te reserveren. Daarnaast zijn er talrijke mogelijkhe-
den om onderdak te vinden bij privépersonen. Voordelige overnach-
tings-mogelijkheden zijn bovendien te vinden in de jeugdherbergen. 

Boek je overnachting in een hotel of privé gemakkelijk met een 
paar klikken op www.hannover.de/nl, of telefonisch via 
+49(0)511 123 45 - 555.
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