Omgeving
Enzklösterle is omwille van zijn centrale ligging in het noordelijke
Zwarte Woud een ideaal uitgangspunt voor unieke uitstapjes in de
omgeving.
Altensteig in het Nagolddal (15km)
Met middeleeuws oude binnenstad. Altensteig is met burcht en slot een
aantrekkelijk en lonend uitstapje voor mensen die rust en ontspanning
zoeken en in geinteresseerd zijn in cultuur. Op warme dagen biedt het
openluchtzwembad een welkome afkoeling.
Reichental in het Murgdal (15 km)
In het kleine, zeer idyllisch gelegen bergdorp op de berghelling van het
Murgdal aan de voet van Hohloh-massief bevindt zich één van de
mooiste openluchtzwembaden van de omgeving met een heerlijk
uitzicht op het dal.
Dornstetten-Hallwangen (20km)
Een heel speciale ervaring biedt het grote blotevoetenpark in
Dornstetten bij Freudenstadt, een must voor jong en oud.
Neubulach (25km)
In de bezoeker-mijn "Hella-Glück-Stollen" kunt u leren hoe in oude
tijden zilver en koper werden gewonnen. Met mijn restaurant en een
speeltuin. Tip: Ruïnes Zavelstein (stad en burcht) in 10km afstand.
Freudenstadt (25 km)

Het centrum van Freudenstadt met haar grote plein met
indrukwekkende fontein nodigt uit om te winkelen. Ook bij slecht
weer vanwege de winkeltjes onder de arcadebogen. Bezoek ook het
„Panoramabad” met binnen- en buitenbaden, glijbanen en wellnesscentrum. Ook het technologiemuseum EXPERIMENTA mag je niet
missen. (te bereiken met het lijnbus, bus gratis met gastkaart)
Gernsbach in het Murgdal (27 km)
Middeleeuwse stadskern met vele vakwerkhuisjes en het slot
„Eberstein”.
Calw und Hirsau (28 km)
Het gerestaureerde oude stadsgedeelte van deze vroegere belangrijke
handels- en ambachtsstad van Württemberg met vele vakwerkhuisjes is
een bezoekje waard. In de nabijheid is de schilderachtige klooster ruïne
„Hirsau“, met in juli en augustus openlucht-toneelopvoeringen.
Schwarzwald-Hochstraße B 500 und Nationalpark (35 km)
Begint in Baden-Baden en loopt via de hoogste bergrug van het
noordelijke Zwarte Woud naar Freudenstadt. Aan de op ongeveer 1000
m hoogte gelegen Panoramaweg liggen onder andere het Mummelmeer,
de Ruhesteinpas, het Kniebismassief en het Informatiecentrum
Nationalpark Schwarzwald (natuurgebied).
Pforzheim (36 km)
„Gouden stad Pforzheim” met zijn „Schmuckmuseum” (sieraden
museum) en „Schmuckwelten” en het wildpark Pforzheim

(15 hectare) met veel interessante diersoorten, bijvoorbeeld lynx, wild
zwijn, hert en bizon.
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Baden-Baden (40 km)
De wereldbefaamde kuurstad, ooit de ontmoetingsplaats van de
regerende vorsten van Europa, straalt ook vandaag nog met haar
paleizen, villa's en luisterrijke hotels veel uit van de glans van de „Belle
epoque”. In het classicistische kuurhuis bevindt zich het elegante casino,
één van de mooiste en oudste van de wereld.
Alpirsbach (40 km)
15 km ten Zuiden van Freudenstadt in het Kinzig-dal gelegen, bergt
deze stad één van de belangrijkste historische monumenten van het
Zwarte Woud : het klooster van Alpirsbach. Benedictijnse monniken
bouwden de kerk in de elfde eeuw. Dagelijkse rondleidingen in de

aangrenzende brouwerij.
Wolf- und Bärenpark in Bad-Rippoldsau-Schappach (45km)
Voor wolven en beren een nieuw huis. Het hele jaar geopend.
Karlsruhe (50 km)
Karlsruhe is de noordelijke toegangspoort tot het Zwarte Woud. Alle
wegen in het centrum leiden gelijk zonnenstralen naar het kasteel. Even
indrukwekkend als haar voorbeeld in Versaille.
Allerheiligen Wasserfälle und Klosterruine im Nationalpark (50km)
Wildromantische, natuurlijke watervallen kelderen over 7 cascades 83
meter in de diepte. Vroeg-gotische kloosterruïnes en tentoonstelling.
Tübingen aan de rivier Neckar (60 km)
Prachtige oude universiteitsstad met een gerestaureerde middeleeuws
stadsgedeelte. 25 km ten Zuiden van Tübingen is het kasteel
„Hohenzollern” in Hechingen.
Zwarte Woud-huisjes in Gutachdal (65 km)
In de dalen van Gutach, Wolfach en Kinzig in het middelste gedeelte
van het Zwarte Woud, zijn de huisjes nog heel talrijk te vinden. Bezoek
ook de origineel ingerichte de Vogtshoeve uit het jaar 1570 in het
centrum van het openluchtmuseum in Gutachdal.
Triberg (85 km)
Nabij de stad Triberg bevinden zich de hoogste watervallen van
Duitsland. In zeven trappen valt het water van de Gutach 163 meter lang
door een enge bergkloof in het dal.
Straßburg (90 km)
Via Freudenstadt en het Renchdal bereikt u de hoofdstad van de Elzas.
Niet alleen het indrukwekkende Munster en het opvallende oude
stadsgedeelte, maar ook de menging van Franse atmosfeer en
alemannische traditie maken de stad tot iets bijzonders.
Europapark Rust (100 km)
Het in het dal van de Rijn - ten Zuiden van Offenburg gelegen
Europapark. Al jaren uitgeroepen tot beste Pretpark van Europa. Vele
achtbanen, wildwaterbaan, spookkasteel, ridderspelen en talrijke
andere attracties voor jong en oud.
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Vrije tijd in en rond Enzklösterle
Een zonnige, kleine speeltuin op de tent veld met schommels, wip,
draaimolen, zandbak en tafeltennis, evenals de aangrenzende beek
"Hirschbach", waar u in het verse bronwater kunt spatten en pootje
baden, zorgen voor een goede sfeer bij onze kleine gasten. Omdat
onze camping centraal in het dorp gelegen is, zijn vele recreatieve
activiteiten in Enzklösterle te voet te bereiken. Met uw gastenkaart
kunt u gratis reizen met bus en trein, en biedt de mogelijkheid om
ook rondom Enklösterle vele attracties te bezoeken.

Onze

Top 10

1. Het Kuurpark in Enzklösterle
Op slechts 200 meter van de Camping Müllerwiese vindt u een
prachtig park vol mogelijkheden.
De Tourist Information:
Biedt veel en uitgebreid materiaal over alle activiteiten en
bezienswaardigheden in de omgeving
Leeszaal:
Lezen, rust vinden, ontsnappen voor de regen
Boccia spelen:
Het Bocciaspoor kan gratis gebruikt worden.Ballen hiervoor kunt u
zonder kosten bij de Tourist Information lenen.
Een groot openlucht schaakspel:
Het gebruik is gratis. De sleutel tot de doos met de schaak-stukken
vindt u op de Tourist Information.
Barefoot hindernisbaan rond de Kuurparkmeer:
Een zintuiglijke ervaring voor kinderen en volwassenen
Het Kneipp zwembad:
Voor watertrappelen, naast het Kuurparkmeer
Traditioneel vlot:
Het 1:1 model van een traditioneel vlot om de gekapte boomstammen te transporteren naar Nederland.
Model met waterloop en Flößerstube (vlotters meer):
Om te bladeren, te spelen en te begrijpen
Informatie panel Jockele‘s Flößerweg (vlotters wandelweg):
Met wandelkaart van het weg naar de vlottermeren
Speeltuin:
Veel plezier met kabelbaan, glijbaan en nog veel meer
Natuurmonument Douglasspar:
Geplant in 1880, hoogte 37 m, omtrek 6.25m

2. Adventure-minigolf
De avontuurlijke mini-golf ervaring met 18 Zwarte Woud
karakteristieke parcours. De onderwerpen zijn water, bos, weide en
steen. Met een biertuin. (500 m van het Camping Müllerwiese)
3. Bos Klimpark
Het klimpark heeft verschillende parcoursen, die zich op 2 tot 14
meter hoogte in levende bomen bevinden. Met 50m „flying fox“ en
16m „free fall jump“.
(500 m van het Camping Müllerwiese)
4. Hertenpark
In ons hertenpark kunt u een echt roodhert van dichtbij zien
(500 m van het Camping Müllerwiese).
Nabij: Bos onderwijs pad en bosschommel op het „Erdbeerplatte“.
5. Reuzenglijbaan en Minipark voor kinderen
Geschikt voor jong en oud, met zijn 1500 m is het een de langste
glijbanen in zijn soort in Duitsland. Met een grote sleeplift gaat het
hoog in de lucht. Van daaruit gaat de rit verder met de bob door vijf
geweldige stijle bochten in het dal.
Trampoline springen, in de bergtrein rijden of een tocht met een
minipiratenschip - het kinderminipark in Enzklösterle-Poppeltal
biedt voor ieder een dagje uit.
(5 km, te bereiken met het lijnbus, bus gratis met gastkaart)
6. Natuurpark „Bärlochkar“
Oerwoudervaring in het natuurpark „Bärlochkar” nabij het voetbalveld in het Rohnbachtal (2 km van het Camping Müllerwiese)
7. Bij de Zwarte Woud-forellen op bezoek
Wandeling naar de forellenkwekerij, waar ude visvijvers kunt
bezoeken en waar u kunt genieten van de vers gerookte of gegrilde
forellen. Tijdens het zomerseizoen wekelijks op donderdag en
zondag, 11-16 h. (2 km van het Camping Müllerwiese)
8. Krippena 2000
Beleeft u een unieke blijvende tentoonstelling over handgemaakte
kerststalletjes, enkele zelfs met levensgrote figuren („de grootste
kerststal van de wereld”). Daarnaast kan men ook het museum over
het Zwarte Woud bezoeken, o.m. met de voorstelling van historisch
bos beroepen. (400m van het Camping Müllerwiese)
9. Informatiecentrum Kaltenbronn
Een interactieve natuurexpositie: Duitslands grootste hoogveen
gebied ligt maar op een steenworp afstand van Enzklösterle
verwijderd. Ontdek tijdens een wandeling een van de laatste intakt
gebleven hoogveengebieden van midden Europa. In het zomerseizoen natuurexcursien. (8 km, te bereiken met het lijnbus)

10. Bad Wildbad
Slechts 12 km van de camping Müllerwiese ligt het stadje Bad
Wildbad met zijn thermale bronnen en een aantal attracties.
(te bereiken met het lijnbus, bus gratis met gastkaart)
Sommerbergbahn:
De kabelbaan brengt u in de observatiewagen steil omhoog naar het
zomerberguitkijkpunt, met biertuin en restaurant.
Baumwipfelpfad op de zomerberg (boom toppen pad):
De 1250m lang boomtop pad leidt door dennenbossen rijk aan
educatieve ervaringspunten en het uiteindelijk leidt naar een 40m
hoge uitkijktoren met een lange glijbaan.
Hangbrug „Wildline“ op de zomerberg:
Het perfecte avontuur op 60m hoogte. De voetgangershangbrug van
superlatieven op 380 meter lengte.
Bike park in de zomerberg:
Voor alle mountainbikers een buitengewone recreatieve
voorziening. Je hebt zeven routes van verschillende moeilijkheidsgraad voor de "downhill Kick" beschikbaar.
Kuurpark:
Wildromatisch park langs de rivier Enz met restaurant en theater
De thermale baden:
Baden in 32-38 ° C gezond water. Met oosterse flair en vele sauna‘s
in het historische „Palais Thermal“ of in het moderne kuuroordzwembad „Vital Therme“ met Aqua-fitness faciliteiten.

Wandelen:
14 toersuggesties bij Enzklösterle en de omgeving zijn te vinden op
de kaart „Wandern im Oberen Enztal“ met een schaal van 1: 35000,
die u gratis kunt krijgen bij de receptie van Campingplatz
Müllerwiese, evenals een flyer met suggesties van jouw
gastheren. Hebt u meer tips nodig?
De brochure „Wandererlebnis“ biedt verdere suggesties (gratis
beschikbaar). Voor een betere oriëntatie is het raadzaam om in
combinatie met deze brochure gebruik te maken van de wandelkaart
"Oberes Enztal" van de vereniging van het Zwarte Woud ( te kopen
om de receptie van de camping en de Tourist-Information van
Enzklösterle).
Heidelbeerweg (Bosbes Wandelpad):
Een pad naar het „blauwe goud“ in de bossen van Enzklösterle. De
flyer hiervoor is verkrijgbaar bij de camping recptie en TouristInformation Enzklösterle.
„Jockele‘s Flößerweg“:
Vlotters wandelweg, 23 km lange wandelweg naar de vlotters
meren. Startpunt bij het informatie bord in het kuurpark (300 m).
Wandeling naar het roet hut:
Deze culturele monument in Enzklösterle is een stenen getuige van
een uitgestorven bosbouwindustrie. Tegen het einde van de 19de
eeuw roet wordt vervaardigd voor de productie van zwarte
kleurstoffen hier. Open van maart tot oktober.

Hüttenwanderung (bos hutten wandeling):
In de zomer, op woensdag begeleide wandelingen naar een hut in de
buurt. U krijgt gratis een kleine maaltijd en drankjes.
Kaltenbronn en „Grünhütte“ tour:
Het pad loopt vanaf de camping uit in Hirschtal en vanaf daar
omhoog naar Kaltenbronn. De tocht gaat verder door de
Wildseemoor, een hoogveengebied, naar de bos-restaurant
Grünhütte (elke dag geopend behalve op maandag).

Fiets-touren, mountainbike-touren:
De omgeving van Enzklösterle biedt voor zowel de geoefende als
voor de beginnende fietsers ideale voorwaarden. Er is een gratis
flyer met touren voor u in de camping receptie. Ook gratis
beschikbaar is er de fietskaart in schaal 1: 75000 “Raderlebnis im
Nördlichen Schwarzwald”, waarop u talrijke tour-suggesties vindt.
De flyer van de Murg- / Enztal-mountainbike-arena is ook gratis
beschikbaar. De bijbehorende fietskaart met gedetailleerde
beschrijvingen wordt verkocht in de Tourist-Information van
Enzklösterle.
Enztalradweg:
Het Enztal fietspad begint in Enzklösterle-Poppeltal en loopt tot
Walheim am Neckar langs de Enz (115 km). Van Enzklösterle naar
Bad Wilbad 12km is de weg geasfalteerd.

Badplezier:
De Enz en Hirschbach:
Met helder en fris bergwater, lopend over het terrein van de
camping. De watertemperatuur is echter maar 10° C.
Openluchtzwembaden:
In de nabije omgeving, ongeveer 15 km: Wildbad-Calmbach,
Höfen, Altensteig, Reichental (heel mooi!).
Nagoldtalsperre, „Erzgrube“:
De ongeveer 2 km lange meer is gelegen in het charmante bovenste
Nagolddal. Het is ideaal om te zwemmen, surfen en boot varen.
Tip: De restaurant „Seeheiner“ serveert heerlijke zelfgemaakte
„Flammkuchen“ (tarte flambée) en andere specialiteiten op het
roterende terras, dat 20 minuten duurt voor een ronde.

Ook in Enzklösterle:
Schwarzwälder Kirschtorte Cursus inklusief koffie en taart en
Schwarzwälder Schinken Cursus met welkomstdrankje,
bezichtiging, ham proeven en certificaat.
Beide cursussen in het seizoen iedere tweede week.
Het „Enztaljounal“ informeert u over alle gebeurtenissen in de
plaatsen Enzklösterle, Bad Wildbad en Höfen. Het blad vindt u in de
Camping Müllerwiese of de Tourist-Informatie Enzklösterle.

