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LOGEREN achter tralies

Duitse NATUUR vergeleken

Klauterpartij door GROTTEN

FIETSEN langs de Roer

Architectonisch 

Hoogtepunt

DE ELBPHILHARMONIE
EN NOG VEEL MEER HAMBURG
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Gelukkig op Norderney

Kuren in Beieren 

Slapen op historische plaatsen 

Fietsen van Bremen naar Kiel

kerstmarkten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

3 x im Jahr zeigt Duitsland magazine aktuelle Trends auf, liefert  

Inspirationen und präsentiert das Reiseland Deutschland von seinen 

schönsten Seiten. Informative Artikel und ausführliche Reportagen  
berichten über Deutschlands vielfältige Kultur- und Naturlandschaften –  
von Kiel bis München, von Düsseldorf bis Dresden.
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Een serene rust op 

het water met een 

deken van morgen-

nevel erboven.

22 Duitsland magazine

OOk als de 
snOek niet 

wil bijten…
tekst en foto’s Franz Lerchenmüller

… is Vorpommern een paradijs voor hengelaars

HET  

RUHRGEBIED  
IN FEESTSTEMMING

Duitsland magazine30

“EXTRASCHICHT”

Ruim 200.000 bezoekers, 46 podia, 21 steden en één nacht: dat 
alles bij elkaar is de “ExtraSchicht”. Deze Nacht van de Industrie-
cultuur is een jaarlijks cultuurfestival dat de hele ‘Ruhrmetropool’ 
sinds 2001 verenigt en vroegere industriecomplexen, musea en land- 
schappelijke elementen op imposante wijze in scène zet. Schacht- 
torens, gasometers en ophaalgebouwen vormen deze nacht het to-
neel voor streetart, muziek- en theateroptredens, poetry slams en 
licht- en vuurwerkshows. Bezoekers kunnen van 18 tot 2 uur ’s 
nachts per shuttlebus, tram, boot, fiets of lopend verschillende eve-
nementen meemaken en zo van dichtbij beleven hoezeer de regio 
als industrieel cultuurerfgoed in beweging is. Kom op 30 juni 2018 
voor een ontdekkingsreis naar het Ruhrgebied en laat je door de 
bijzondere sfeer tijdens deze nacht betoveren.

 DAG VAN DE KIOSK

Er is bijna geen plaats in het Ruhrgebied waar 
zoveel verhalen over de toonbank gaan als in de 

oude vertrouwde kiosk. Daarom wordt ze ook 
wel ‘het dorpsplein van de grote stad’ genoemd. Dit 

feit vormt aanleiding om op 25 augustus 2018 de typi-
sche kioskcultuur weer eens extra onder de aandacht te brengen. 

Op deze laatste zaterdag van de zomervakantie wordt in het gehe-
le Ruhrgebied de ‘Tag der Trinkhallen’ en de ‘Dag van de Kiosk’ 
gevierd. En hoe ziet zo’n feestdag eruit? Met speciale fietsroutes 
bijvoorbeeld, die diverse ‘Büdchen’ (kleine winkeltjes) onderweg 
aandoen. Ook een gevarieerd programma voor het hele gezin 
hoort er dit jaar weer bij, zodat iedereen mee kan rijden op de 
‘Budentour’ door de ‘Roermetropool’!
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Het

Alm

ABC
Vakantie op de boerderij:  

een welkome afwisseling voor een  

onpersoonlijk hotel of een overvolle camping. 

Maar als je op een alm in de Beierse bergen wilt 

overnachten, kan het zijn dat zelfs een uitsteken-

de kennis van de Duitse taal je niet helpt om alles 

te verstaan. Er wordt namelijk een dialect gespro-

ken dat maar weinig mensen beheersen. Hier volgt 

een kleine gebruiksaanwijzing voor als je bij je  

volgende ‘Almabtrieb’ als een echte insider  

wilt overkomen. 

tekst  
Jennifer 

Latuperisa-Andresen

38

Selfi e met een dino 
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Een dinosaurus voederen, tijgers en luipaarden aaien, een dolfi jn kussen of een 

mammoetfamilie redden. Dat en nog veel meer kunnen kleine en grote bezoekers van 

10 mei 2018 tot 10 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Einfach tierisch! Spaß mit Dino, 

Panda & Co’ in het Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim. Ga er op safari en maak 

met je camera of mobieltje in bijna natuurgetrouwe scènes een foto van jou met de 

dieren. De beelden vertonen een verrassend 3D-effect. Zo kun je er ook nog iets 

leren. www.rem-mannheim.de 

Originele attributen uit de James-Bond-fi lms en ook andere geheimagenten-uitrustingen zoals de unieke CIA-sleutelhangercamera zijn te 

zien in het Spionagemuseum in Berlijn. De permanente interactieve tentoonstelling is gewijd aan de geschiedenis van de spionage – 

van de Babyloniërs en de spannende periode van de Koude Oorlog tot aan de dagelijkse monitoring in de huidige 

tijd én de toekomst. Wanneer verschenen de eerste spionnen? Welke geheime dienst had de beste codes? 

Bezoekers kunnen zelf hun talenten als spion testen en berichten coderen, hun vaardigheid in het 

laserparcours uitproberen of te weten komen wat Facebook zoal over hen heeft opgeslagen. 

www.deutsches-spionagemuseum.de

Het verhaal in ‘Fidelio’, de enige opera van Beethoven, 
gaat over een onverwoestbare liefde. Het muziekdrama 
werd op 23 mei 1814 voor de eerste keer opgevoerd. 
Tot mei 2018 wordt onder de muzikale leiding van 
sterdirigent Kent Nagano in de Staatsopera van Hamburg 
een nieuwe enscenering ten gehore gebracht. De 
Amerikaan met Japanse voorouders, die wereldwijd tot 
de beste dirigenten wordt gerekend, heeft zich ten doel 
gesteld een ‘opera voor iedereen’ te creëren. Kaarten 
(in prijs variërend van 8 tot 195 euro) en concertdata 
zijn te vinden op de website www.staatsoper-hamburg.de.

Mijn naam is Bond...

Beethoven voor iedereen

31
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on tour

De Peene is beslist de mooiste rivier van Mecklenburg-Vor-
pommern, zij het een van vele. De deelstaat heeft een totale 
lengte van 26.000 kilometer aan rivieren en beken en telt 2.000 
meren en 1943 kilometer kustwater. Heel veel water dus, en 
daarom verkoopt ‘Meckpomm’ als enige deelstaat in Duitsland 
een vispas uit die speciaal voor toeristen is bestemd. Zonder ex-
amen kan tussen Wismar en Torgelow, Bergen en Rechlin ieder-
een voor € 24 een vier weken geldige vispas bemachtigen.

Maar ook wie niet vist, komt in Mecklenburg-Vorpommern 
veel te weten over vis en over hoe vis het land en het leven van 
de mensen heeft beïnvloed. In het Ozeaneum, het grootste zee-
aquarium in Stralsund, is achter glas een complete haven nage-
bouwd. Heel natuurgetrouw tussen een kapotte fiets, een ver-
roest winkelwagentje en het oude scheerbord van het sleepnet 
van een vissersboot zwemmen karpers, rietvoorns en alvers in 
het rond. In een ton zit paling en in het zand neemt de bot zijn 
schutkleur aan.

In het Stettiner Haff, de Oostzeelagune waardoor de Duits-
Poolse grens loopt, ben je welkom op de vroegere garnalenkot-
ter ‘Lütt Matten’. Hier kun je beleven hoe het er bij de vangst 
aan toegaat. Manfred Goldmann (64), visser in de vijfde gene-
ratie, trekt een druipende fuik aan boord. De inhoud, bestaande 
uit spartelende visjes ter grootte van een hand, kiept hij in een 
waterbak. Dan haalt hij er enkele exemplaren uit om ze te laten 
zien: “Dat hier is de brasemblei, die op de brasem lijkt. Dan heb 
je de blankvoorn met een heleboel graten, die graag door pin-

VVolledig onberoerd, als zwart glas, ligt de brede stroom er in de 
frisse vroege morgen bij. De spinnenwebben op de weiden glinste-
ren van de morgendauw, een zilverreiger staat aan de oever op de 
loer. Hij lijkt uit wit marmer te zijn gehouwen. Het enige dat ons 
eraan herinnert dat we niet in het Amazonegebied van Zuid-Ame-
rika zijn, maar ‘slechts’ in het noorden van Mecklenburg-Vorpom-
mern is een hoogspanningsmast in de verte. De nevel drijft in slier-
ten over de gladde waterspiegel – daaronder loert de dood. Een 
snoek ter lengte van een arm ligt bewegingsloos tussen de boom-
wortels en observeert zijn territorium. Niet erg geïnteresseerd 
bekijkt hij een klein, zilverachtig ‘iets’ dat fonkelend voor hem 
door het water slingert. Normaal gesproken is dat een mooi hapje 
voor de kleine honger. Maar hij is nog niet echt wakker: traag laat 
de mosgroene vis het glinsterding langs zich heen gaan. Deze och-
tend trapt de onderwaterjager niet in de val die boven hem is opge-
zet. En zo haalt de hengelaar die twee meter verderop in zijn boot 
staat uiteindelijk het vissnoer met de dobber weer binnen en stuurt 
terug naar de aanlegsteiger. Niet zo erg, hij heeft immers al vier 
baarzen in zijn emmer.

Ook zonder een spannende vangst is het vissen aan de Peene in 
Vorpommern een bijzondere belevenis. Sinds in 1992 het meer dan 
honderd meter brede moerasland langs de oevers weer in oude 
staat werd hersteld, heeft hier een echt natuurwonder plaatsgevon-
den. ’s Avonds hoor je er herten burlen en je kunt zien hoe bevers 
aan de struiken en kleine boompjes knabbelen. In het water leven 
37 verschillende vissoorten.
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on tour

31

noordrijn
westfalen

EXTRASCHICHT  – Zeche Zollverein in Essen

ty pisch duits

Red het oude brood

Onderschat en toch onmisbaar. De perforator is op onze bureaus niet weg 

te denken. Ruim 130 jaar geleden werd het apparaat uitgevonden door de 

Duitser Friedrich Soennecken. Eerst bedacht hij de ordner, maar toen deed 

zich al snel het probleem voor om de losse bladzijden fatsoenlijk te 

archiveren. En zo kwam hij uit bij zijn volgende uitvinding. Op 14 november 

1886 liet hij de zgn. ‘Papierlocher für Sammelmappen’ patenteren.

Confettiregen

Duitsers zijn dol op knoedels – bij ‘Sauerbraten’ en rode kool 
bijvoorbeeld, of bij zuurkool of paddenstoelen met 
roomsaus. Om ze zelf te maken heb je veel tijd nodig. Maar 
knoedels kant-en-klaar kopen om thuis snel toe te bereiden 
– dat is toch niet hetzelfde als verse knoedels zoals ‘Mutti’ 
die maakte? Toch wel! De nieuwe knoedel-cult komt uit een 
jonge manufactuur in Konstanz, die verrukkelijke knoedels in 
een potje aanbiedt. Het brood voor de knoedelproductie 
komt van bakkerijen uit de omgeving die het op de dag dat 
het gebakken werd niet konden verkopen. In verschillende 
soorten te koop voor € 5 per potje. www.knoedelkult.de

Beter bekeken: 

Hier staat de wereld op zijn kop. Bij het binnengaan van 

het ‘Kopfüber-Haus’ in Trassenheide op het Oostzee-eiland 

Usedom tref je niet eerst een hal of garderobe aan, maar 

een kinderkamer. De meubels in de speelhoek hangen 

compleet met poppen en brandweerauto aan het plafond. 

Twee ondernemers uit Polen kwamen op het idee van dit 

gebouw. Zelfs de keuken en het toilet staan op hun kop. 

En alsof dat nog niet genoeg is, staat het hele huis ook 

nog eens scheef. Niet uitgesloten dus dat je duizelig 

wordt als je de trap afl oopt naar de begane grond! www.

weltstehtkopf.de

DE WERELD OP Z’N KOP 

OP USEDOM
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Typisch Deutsch

Leckeres aus den Regionen

Deutschland aktiv entdecken

Aufregende Städte

Atemberaubende Natur

Lifestyle

Schlafen und Wohnen

Kultur und Events
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beieren

 ALM
Het Beierse woord ‘Alm’ komt oorspronkelijk uit het 

Keltisch en betekent ‘berg’. Zo’n 22.000 runderen 

brengen de zomermaanden van eind mei tot begin 

oktober op de in totaal 709 almen in Oberbayern door. 

Daar komen dan nog schapen, geiten, paarden en 

varkens bij.

ALMABTRIEB
Dit is de grote feestdag rond eind september – meest-

al op ‘Michaeli’ (de 29e) – of begin oktober, waarop 

mens en dier weer in het dal terugkeren. Als er 

niemand gestorven is en er geen groot ongeluk is 

gebeurd, trekt het vee feestelijk versierd van de 

zomerweide naar de plaatselijke weiden in het dal om 

weer in de stallen te gaan. De ‘Almabtrieb’ wordt 

begeleid door een ‘Sennerin’ of ‘Senner’, de herderin of 

de herder, en de boerenfamilie. De vrouwen dragen 

dirndls en de mannen lederhosen.

ALMANGER
Dit is een rijk bloeiende almweide waar je een heleboel 

vlinders en hommels vindt. De ‘Almanger’ ligt vlak bij 

de alm zelf en er staat meestal een hek omheen. Vaak 

wordt de mest van de dieren in de stal hierheen 

gebracht, zodat het gras buitengewoon hoog en sappig 

kan groeien. De ‘Almanger’ wordt slechts één keer 

gemaaid. Als het gras meermaals is gekeerd en door 

de zon gedroogd, wordt het opgeslagen om bij een 

onverwacht snel invallende winter als noodrantsoen te 

kunnen dienen. De rest wordt gedurende de winter als 

hooi bewaard voor het volgende seizoen.

ALMAUFTRIEB
De ‘Almauftrieb’ vindt plaats in de periode tussen 

midden mei en midden juni. Het exacte tijdstip hangt af 

van het weer en de stand van de vegetatie op de alm, 

zodat de dieren kunnen grazen en genoeg voedsel 

vinden. Enkele tientallen jaren geleden werden de dieren 

te voet vanuit het dal op de alm gedreven, tegenwoordig 

wordt het transport van de dieren meestal georgani-

seerd met een tractor en aanhangwagen. 

alphorn
Vroeger communiceerden de bergboeren door te 

jodelen of op de alphoorn te blazen. De sonore, diepe 

klanken van de alphoorn zijn in de vrije natuur over 

grote afstanden te horen. Zo konden de mensen van de 

ene naar de andere alm tonen, muziek, noodsignalen 

of berichten overbrengen.

Alphorn

39
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ERSCHEINUNGStermine
Ausgabe  Erscheinungstermin Anzeigenschluss DV-Schluss Themen

Sonderheft Vakantiebeurs  08.01.2019 16.11.2018 29.11.2018  

Winter   01 / 2019   31.01.2019 03.12.2018 10.01.2019 Special Vakantiebeurs, Städte, Übernachten,  
      Kultur, Events

Frühjahr 02 / 2019 29.05.2019 18.04.2019 09.05.2019 Aktiv (Wandern, Radfahren u.v.m.), Deutschlands 
      Westen, Natur & Gärten, Kulinarisches Reisen 

Herbst  03 / 2019 31.10.2019 13.09.2019 10.10.2019 Special Weihnachtsmärkte, Advents-Shopping,  
      Deutschlands Süden, Winterziele, Aktiv im Winter

FORMATangaben Formate jeweils in mm, Breite x Höhe, Anschnittformate: Heftformat & 5 mm Beschnitt

460 x 300 Anschnitt
446 x 270 

2/1 Seite

Querformate:

230 x 300 Anschnitt
206 x 270 

1/1 Seite

115 x 300 Anschnitt
103 x 270 

230 x 150 Anschnitt
206 x 130

1/2 Seite

85 x 300 Anschnitt
74 x 270 

230 x 102 Anschnitt
206 x 90

1/3 Seite

60 x 300 Anschnitt
50 x 270 

230 x 80 Anschnitt
206 x 65

1/4 Seite

- 
70 x 90 

-
90 x 70

1/8 Seite

Anschnitt

115 x 150

Block

103 x 130 
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ANZEIGENpreise & rabatte
Anzeigenpreis

2/1 Seiten   4c c 5.200
1/1 Seite 4c c 3.500
1/2 Seite 4c c 2.280
1/3 Seite 4c c 1.920
1/4 Seite 4c c 1.450
1/8 Seite 4c c    780

Umschlagseite

2. Umschlagseite 4c c 3.700
3. Umschlagseite 4c c 3.500
4. Umschlagseite 4c c 4.000

Rabatte

Mengenstaffel  2 Seiten 5%
 4 Seiten 10% 
Agenturprovision    15%

Advertorial/Promotion

Premium 
Redaktion, inkl. Recherche und Fotomaterial.
Bildretusche, Layout nach Duitsland magazi-
ne CI, Korrekturlesen, zwei Korrekturgänge 
– Preis pro Seite 4c c 3.120*
Anzeigenschluss: 12 Wochen vor Erscheinen

Standard 
Der Text wird geliefert, die Bilder werden 
vorgegeben. Bildretusche, Layout nach 
Duitsland magazine CI, Korrekturlesen, ein 
Korrekturgang – Preis pro Seite 4c c 2.100*
Anzeigenschluss: 8 Wochen vor Erscheinen

Kombiangebote mit Online auf Anfrage. 
Für Hotels: Individuelle Promotion-Angebote 
auf Anfrage.

Beilagen

bis 20 g bei Belegung der Gesamtauflage
c 180 pro Tausend

bis 35 g bei Belegung der Gesamtauflage
c 200 pro Tausend

bis 50 g bei Belegung der Gesamtauflage
c 220 pro Tausend

50% Zuschlag auf Beilagen mit Anzeigen
Weitere Beilagengewichte oder Teilbelegung 
auf Anfrage

Beihefter

Papiergewicht bis 150g/m²
Die Vorlage eines Musters wird bei  
Auftragserteilung erbeten.
2 Seiten c 2.500  |  4 Seiten c 3.200

Weitere Informationen zu Beilagen,  
Beiheftern und Druck-Specials sowie  
technische Angaben fragen Sie bitte an bei:
Elke Latuperisa, Tel. +49 (0) 22 36 84 88 11, 
el@ella-verlag.de

Allen Preisen ist der jeweils gesetzliche 
Mehrwertsteuersatz hinzuzurechnen.

5

*Preise nicht provisionsfähig

1 |18

F
o
to

’s
:  
m

ik
u
m

is
to

c
k
/

s
h
u
tt

e
r-

s
to

c
k
.c

o
m

, 
S
te

fa
n
 W

e
iß

e
n
b
o
rn

… weet echter ook veel indruk te maken met zijn 

charmante maritieme sfeer waar je nog van alles 

kunt beleven.

Tijdens het ‘SeeStadtFest – Landgang Bremerhaven’, dat 

wordt gehouden van 24 tot 27 mei 2018, zijn er volop 

windjammers van dichtbij te zien. Het feest aan land be-

staat uit vuurwerk, muziek, streetfood en kunstnijver-

heid; voor elke bezoeker is hier wel iets te vinden. Maar 

ondanks dit spektakel zijn de schepen, – groot of klein, 

onder zeil of op de motor – de ware sterren van het feest.

Als je wilt zien wat Bremerhaven nog meer te bieden 

heeft, dan kan dat met de havenbus. Hiermee rijd je via 

de stad naar de zeehaven met zijn grote containertermi-

nal, een gebied waar je normaal niet mag komen.  

Ook de fiets is een uitstekend vervoermiddel om deze 

havenstad te verkennen. Je rijdt een rondrit of je kiest 

voor een een langeafstandsroute. De ‘Fisch & Schipp- 

Route’ voert je bijvoorbeeld via de stad naar de populaire 

Weser-Radweg of de internationale Noordzee-cycleroute 

– hier gaat de tocht verder over grotere afstanden langs 

de Weser en de kust.

Bremerhaven: de grootste 
stad aan de Noordzeekust...

Vind je het leuker om per schip te reizen? Dan kun je een 

overtocht maken van Bremerhaven naar Helgoland, het eni-

ge ‘Hochseeinsel’ (een eiland buiten de territoriale wateren) 

van Duitsland. Bezoek de beroemde ‘Lange Anna’, de enor-

me rots die steil uit het water omhoogsteekt, en gebruik de 

gelegenheid om belastingvrij in te kopen.

In de wijk ‘Havenwelten’ maak je kennis met interessante 

en leuke, grotendeels maritieme attracties. Het Deutsche 

Schiffahrtmuseum belicht de geschiedenis van de scheep-

vaart. Het Klimahaus Bremerhaven 8° Ost is alleen al vanwe-

ge de architectuur een bezienswaardigheid. Binnen ga je op 

een wereldreis door de verschillende klimaatzones van de 

aarde. Een klein stukje verderop ligt de Zoo am Meer met 

allerlei dieren van het noordelijk halfrond en het fascineren-

de Noordzee-aquarium. In het Deutsches Auswanderhaus 

kun je van alles te weten komen over emigratie en immigra-

tie. Aan de hand van uiteenlopende biografieën ervaar je 

meer over het lot van verschillende families.

Bij al dit culturele aanbod mag het lijfelijke welzijn natuur-

lijk ook niets te kort komen. In het zgn. ‘Schaufenster Fische-

reihafen’, de opnieuw tot leven gekomen buurt in de oude 

vissershaven, kun je je tegoed doen aan allerlei lekkernijen, 

zoals verrukkelijke visbroodjes, vers gerookte vis of zeeduivel.

Erlebnis Bremerhaven GmbH

Telefoon  +49 (0)471/80936100

touristik@erlebnis- 

bremerhaven.de

www.bremerhaven.de 
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Bad Füssing 
Ontspannen in legendarische thermen

info

Kur- & GästeService Bad 

Füssing KdöR

Rathausstraße 8

94072 Bad Füssing

Telefoon +49(0)8531/975-580

www.badfuessing.de

Doe eens iets heel anders in de wintervakantie:  

Bad Füssing, het populairste kuuroord in Europa, 

biedt in de koudste tijd van het jaar een weldadig 

vakantie-alternatief voor de drukte op de skipistes. 

De wintertijd is namelijk ideaal om in het aange-

naam warme water van de thermen in Bad Füssing 

te ontspannen en afstand te nemen van de hectische 

periode aan het eind van het jaar. Tegelijkertijd doet 

u ook nog wat goeds voor rug en ledematen.

Onderduiken en opleven
Bad Füssing, het Beierse golf- en thermenlandschap, ligt 

niet ver weg van de beroemde drierivierenstad Passau. Het 

verwent zijn gasten juist in de koudste tijd van het jaar met 

spaplezier in de buitenlucht en pure wellness in het grootste 

thermenlandschap van Europa. In drie thermen kunnen va-

kantiegangers voor hun welzijn en gezondheid gebruikma-

ken van meer dan 100 ontspannings-, attractie- en behan-

delingsbekkens. Oftewel ruim 12.000 vierkante meter met 

circa 42° C warm thermaalwater. Wie de werking van de 

warme thermen voelt, is aan de bron van de gezondheid 

aangekomen!

Weldaad voor lichaam en geest
In het meest geliefde kuuroord van Europa gaan alle wensen 

voor een heerlijke wellnessvakantie in vervulling. Het wel-

zijnsaanbod strekt zich uit van de A van ayurveda tot de Z 

van zenmeditatie. Baden, pakkingen, peelings, cosmetica-

behandelingen, massages en therapieën zorgen voor een 

optimale verzorging en ontspanning van lichaam en geest. 

In de exclusieve saunalandschappen kunnen de gasten op 

temperatuur komen.

87

ADVERTENTIE

m a g a z i n e
Duitsland



ONLINE werbeformen
Standardwerbeformen auf www.duitsland-magazine.nl 

Werbeformat   Größe Breite x Höhe Preis/4 Wochen
Leaderboard A 727 x   90 pixel c   500
Skyscraper B 120 x 600 pixel  c 1.000
Banner  C 303 x 490 pixel  c 1.600
Banner  D 856 x 571 pixel  c 1.600

Anlieferung 14 Tage vor Startbeginn als gif, jpg oder flash  
max. 35 kb
 
Online Advertorial auf www.duitsland-magazine.nl

Der Text und Bildmaterial (max. 5 Bilder) werden geliefert, Umfang 
maximal 7.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, ein Korrekturgang, 

Laufzeit 6 Monate c 1.200

Weitere Informationen (beispielsweise zu Laufzeiten und  
Festplatzierungen) auf Anfrage.

Für Hotels: Individuelle Promotion-Angebote auf Anfrage.

Social Media

Abgerundet wird die Online-Präsenz von Duitsland magazine mit 
vielfältigen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken beispielsweise 
Twitter und Facebook www.facebook.com/duitslandvakantie. 
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LESERprofil

TECHNISCHE daten & vertrieb
Technische Daten 

Formate  Heftformat:   230 Breite x 300 Höhe mm
 Satzspiegel:  206 Breite x 286 Höhe mm

Druckverfahren Rollen Offset – Farben nach Euroskala 

Papier: Umschlag 250 g/m2 holzfrei weiß – glänzend gestrichen

Papier: Innenteil  90 g/m2  holzfrei weiß – matt gestrichen

Datenanlieferung druckfähige zertifizierte pdf, Bilddaten min. 300 dpi
 Beschnittzugabe mind. 5 mm an den Außenkanten

Dateiübertragung E-Mail, CD, DVD, FTP Zugangsdaten auf Anfrage

Vertrieb

Duitsland magazine erscheint in den Niederlanden und Belgien.

Vertrieb Abonnenten, Bruna, AKO, Albert Heijn, Hoogvliet,  
 Bijenkorf sowie alle Bahnhofsbuchhandlungen 

Zusätzliche Touristikmessen und Veranstaltungen in den  
Vertriebswege Niederlanden und Belgien wie die Vakantiebeurs  
 sowie die Fiets- und Wandelbeurs, Amsterdam. 

 Auslage in der Deutsche Botschaft in den  
 Niederlanden sowie in den NS HighSpeed Lounges  
 in Rotterdam und Amsterdam.

Unsere Leser sind ... Top-Reiseziele sind ... Das machen niederländische Besucher am liebsten …

36 % Aktivreisen wie Wandern und Radfahren
20 % Städtetrips oder Eventreisen
17 % Kunst- und Naturreisen
13 % Rundreisen

Unsere Leser schlafen ...
in bezahlten Unterkünften, davon u. a.

41 % in Hotels 
22% in Ferienhäusern/-wohnungen
20% in Zelt, Caravan, Wohnmobil.
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Auf Basis: DZT-Marktinformation Niederlande 2018

18% 
Deutschland

14% 
Frankreich

12% 
Spanien

42% 
zwischen 
35 und 54 

Jahren

45% 
älter als
55 Jahre
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1  Es gelten – auch für zukünftige Anzeigenaufträge – ausschließlich die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für  Anzeigen und Fremdbeilagen des ella-Verlages. 
Entgegenstehende  oder abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden 
nicht anerkannt.

2  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen und/oder Beilagenaufträge wegen  
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen  Form abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetz oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren  
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den  
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich  
mitgeteilt.

3  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung  nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag  mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.

4  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckun-
terlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich.

5  Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

6  Die Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen, für die Ausbesserung be-
schädigt eingegangener Druckunterlagen sowie für vom  Auftraggeber gewünsch-
te oder zu vertretende Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat 
der Auftraggeber zu tragen.

7  Platzierungswünsche können ohne den tarifmäßigen Positionsaufschlag nicht 
berücksichtigt werden.

8  Anzeigenaufträge, die „bis auf Widerruf“ erteilt werden, werden zunächst ohne 
Rabatt berechnet. Sobald eine rabattfähige Anzeigenmenge erschienen ist, erfolgt 
rückwirkende Rabattgutschrift.

9  Bei Abnahme von weniger als der vorgesehenen Anzeigenmenge innerhalb der 
Jahresfrist erfolgt Rabattnachbelastung. Bei Abnahme von mehr als der vorgese-
henen Anzeigenmenge innerhalb Jahresfrist wird der in Frage kommende höhere 
Rabatt rückwirkend gutgeschrieben.

10  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
eine einwandfreie  Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte, ange-
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. Reklamationen müssen unverzüglich, nicht offensichtliche Mängel 
innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. 
Andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlos-
sen.

11  Schadenersatzansprüche sind – egal aus welchem Rechtsgrund – sofern nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlages, seiner gesetzlichen Vertreter  
oder seiner Erfüllungsgehilfen vorliegt – ausgeschlossen. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr ist der Umfang des Schadensersatzanspruches darüber hinaus 
auf den vorhersehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden  Anzeigen- und/
oder Beilagenentgelts beschränkt. Die Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

12  Bei tel. aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrektu-
ren und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung.

13  Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein; dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter – egal aus welchem Rechtsgrund – 
einschließlich eventuell entstehender Gerichts- und/oder Anwaltskosten freizustel-
len. Durch die Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Auftraggeber, 
die Kosten für die Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächli-
che Behauptungen der veröffentlichen Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifes. Dies gilt auch für Beilagenaufträge.

14  Erfüllungsort ist Köln. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand Köln. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftrag-
geber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand Köln vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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