Freizeittour – Rond de Aasee
Spannende plekken voor de hele familie
De Aasee is een kunstmatig
meer met een groot park
aan de rand van het centrum. Hier kan men zeilen,
bootje varen, joggen en
wandelen. In het park liggen
de Allwetterzoo, het Freilichtmuseum Mühlenhof en
het Naturkundemuseum met
planetarium, allemaal plaatsen, die gemakkelijk te bereiken zijn met de waterbus.

De Allwetterzoo aan de
Aasee biedt plaats aan meer
dan 3000 dieren. Bijzonder
bezienswaardig zijn de tropenhal voor olifanten en de
jungle voor orang-oetangs,
kinderboerderij, speeltuinen
en parken. Dagelijks geopend vanaf 9 uur, de kassa
sluit van april tot september
om 18 uur, van maart tot
oktober om 17 uur en van
november tot februari om 16
uur.
Sentruper Straße 315
Telefoon +49(0)2 51/89 04 – 0

www.allwetterzoo.de
info@allwetterzoo.de

Op de Aaseeterrassen kan
men vanop een 50 meter
brede buitentrap net zo goed van het fantastische uitzicht over de Aasee genieten, als vanop de zonne- en
dakterrassen van de nabij
gelegen
restaurants.
www.aaseeterrassen.de
De plezierboot „SOLAARIS“ doet het Freilichtmuseum Mühlenhof, het Naturkundemuseum en de Allwetterzoo aan. Vertrektijden zijn
10 tot 17 uur op het uur
vanaf
de
Aaseeterrassen/Bastion (behalve op
maandag). Vanaf de dierentuin elk uur vanaf 10.30 tot
17.30 uur (veranderingen
voorbehouden). In de winter
zijn er geen vaarten.
www.aaseeschifffahrt.de
Verhuur van boten aan de
Aasee:
Yachtschule Over-schmidt
verhuurt roeiboten, waterfietsen en zeilboten.
Annette-Allee 1
Telefoon +49(0)2 51/84 50 20

www.overschmidt.de

Westfälisches Pferdemuseum in de Allwetterzoo:
2
Naast 1000 m tentoonstellingsoppervlakte en een
ruime foyer behoort tot het
museum de Arena Hippomaxx,
waar
regelmatig
paardenshows en andere
evenementen plaatsvinden.
Sinds mei 2005 hoort ook
het kinder- en paardenpark
erbij, waar verschillende
paardenrassen en Poitureuzenezels leven.
Openingsuren zoals Allwetterzoo
Sentruper Straße 311
Telefoon +49(0)2 51/4 84 27-0
www.hippomaxx-muenster.de
info@hippomaxx-muenster.de

Het Freilichtmuseum Mühlenhof aan de Aasee behoedt en geeft een beeld van
de cultuur en de geschiedenis van het Münsterland: meer dan 30 grote en
kleine historische gebouwen

werden van hun oorspronkelijke standplaatsen naar hier
verplaatst. Binnen zijn de
huizen ingericht met historische verzamelobjecten, die
een overzicht geven van de
toenmalige levensgewoontes en arbeidswijzen van de
mensen.
Openingsuren: april tot september 10 tot 18 uur, oktober en maart 11 tot 16.30
uur, november tot februari
11 tot 16 uur.
Theo-Breider-Weg 1
Telefoon +49(0)2 51/98 12 00
www.muehlenhof-muenster.org
service@muehlenhofmuenster.org

Het LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches
Landesmuseum met planetarium – presenteert op
een oppervlakte van meer
2
dan 4200 m verschillende
speciale en permanente
tentoonstellingen, bijv. „Dinosaurier – Eine Zeitreise
ins Erdmittelalter“ en „Prärie- und Plainsindianer –
Wandel und Tradition“. In
het Zeiss-Planetarium midden in het LWL-Museum für
Naturkunde kunnen vreemde planeten, sterren en astronomische gebeurtenissen
van comfortabele, draaibare
armleuningzetels uit ontdekt
worden.
Openingsuren:
dagelijks – behalve op maandag – 9 tot 18 uur.
Sentruper Straße 285
Telefoon +49(0)2 51/5 91 – 05
www.lwl.org/LWL/Kultur/WMfN

