
Campingplads  ”Zum Hexenwäldchen” 

- Rolig familiecampingplads midt i naturen – til telte, campingvogne og autocampere. 

- Midt i Müritz nationalparken og lige ved en mindre sø. 

- Traditionel campingplads for kano- og kajakroere (via Havel floden), vandrere (vandrerute Müritz 

Nationalpark) og cyklister (cykelrute Berlin-København). 

- Børnezoo med dyr fra øko-certificeret bondegård. 

Hej! 

I vil gerne på campingferie i ”Mecklenburgische Seenplatte” og spørger jer selv, hvorfor det lige skulle være 

på campingplads ”Zum Hexenwäldchen”? 

De følgende små, men vigtige forskelle kunne gøre udslaget for jer: 

Vores (ægte!) nattero fra kl. 22.00 på campingområdet betyder meget for vores team, for: Det ligger os på 

sinde, at I hos os får en rekreativ ferie, så I kan vende udhvilede hjem! 

Vi vil have, …. 

- at små som store hos os får en rolig, naturnær og begivenhedsrig ferie 

- at I om morgenen stikker hovedet ud af soveposen og opdager, at naboen allerede har hentet jeres 

rundstykker for jer 

- at børnene falder dødtrætte om hver aften, så far og mor også har fri engang imellem 

- at I her kan opleve en ferie i ordets egentlige forstand 

Vi vil ikke … 

- være den typiske campingplads, der gør, at I pga. den muntre nabos natteliv bare ønsker at komme 

hurtigst muligt hjem 

- have, at larmen fra diverse transistorradioer og lignende overdøver græshoppernes sang 

- at I efter at have været hos os står med en fornemmelse af at have spildt tiden og smidt pengene 

ud ad vinduet 

Vi tilbyder… 

- en tryg, naturnær og familiær campingplads lige ved søen og midt i den motorbådsfri Müritz 

Nationalpark 

- en effektiv, men billig kano-udlejning i hele ”Mecklenburgische Seenplatte” 

- gratis køkkenfaciliteter for jer, der kommer til vands, til fods eller på cykel 

- direkte forbindelse til vandruter (Havel), cykelruter (Berlin-København) og vandreruter 

(Rundwanderweg Müritz-Nationalpark) 

- ingen hotelluksus, men enkle, istandsatte og rene bygninger med brus (varmt og koldt), WC, 

opvaskeområde, vaskemaskine, tørretumbler samt kiosk og snack-bar 

- restaurant ”Räucherkate” med god, hjemmelavet og billig mad, kun 300 m fra campingpladsen 

- standpladser til telte, campingvogne og autocampere 

- gode trafikforbindelser, såvel over land (også med anhænger) som over vand (uden motor) 



I finder … 

- vandreruter – kanoture – venlighed – ægte (!) nattero fra kl. 22 – fiske- og havørne – ridning – 

kano- og bådudlejning – separat lejrbålplads – børnezoo (bl.a. svin, harer, høns, ponyer, æsler) – 

cykeludlejning – læsning – afslapning – skarver – badning i ferskvandssø med sandstrand – 

græshopper – fiskeri – cykelture – salg af røget fisk – nærhed til naturen – naturekskursioner (også 

guidede) – moser – isfugle – glæde – grævlinge – fiskehejrer – vilde blomster – traner – cafe – 

hestevognskørsel – kiosk – snack-bar – nationalpark – guitaraftener – morgenbrød – sauna ved 

søen – hjemmebagte kager – beachvolleyballbane – bordtennis – lille scene – basketballkurv – 

ideelt udgangspunkt for udflugter – Teaterbyen Neustrelitz – naturpædagogiske 

aktiviteter/workshops for børn og voksne – restaurant ”Räucherkate Am Hexenwäldchen” kun 300 

m fra pladsen 

 

Hexenwäldchens specielle tilbud til små og store 

 

Hexenwäldchens børnezoo * 

Vores børnezoo med dyr fra øko-certificeret bondegård (øko-kontrolnummer D-MV-034-8083-A) er 

integreret i campingpladsen og er naturligvis gratis at besøge. Gryntende grise og kaglende høns venter på 

at hilse jer velkommen på pladsen; vores æsel Lino og de to ponyer Peggy og Schnecke glæder sig til at blive 

børstet og striglet og taget med ud at gå; og også vores harer og kaniner gør hyppigt brug af muligheden for 

at lade sig klø bag øret af jer! 

 

Eventyrtime i heksehytten * 

Fantasifulde rejser til skovtroldenes land, spændende undervandseventyr, nervepirrende møder i 

dragernes land og mange andre fortryllende historier bliver læst højt hver aften i sommerferien. En kærlig 

og omsorgsfuld begyndelse på turen til drømmeland for børn i alderen fra 2 til 10 år! 

 

Historier bliver levendegjort – teater i og med naturen 

- vi laver kreative kostymer – også med naturens egne materialer 

- vi skaber en fortryllende naturscene 

- efter to timer optræder vi med et hyggeligt og morsomt lille fælles teaterstykke 

- en gang ugentligt i sommerferien 

Forkundskaber er unødvendige. For børn i alderen fra 5 til 12 år! 

 

 

 

 

 



Heldags børnepasning 

 

Mens børnene tilbringer en afvekslende dag i Hexenwäldchens omegn sammen med en certificeret 

naturpædagog, kan mor og far nyde en fri dag helt som de har lyst. 

En gang ugentligt i sommerferien. For børn i alderen fra 5 til 10 år! 

 

 

Hyggelige guitaraftener * 

 

Afskærmet fra selve campingpladsen har vi – med en gammel grusgrav som kulisse - en separat 

lejrbålplads, hvor vi tilbyder fælles (guitar-)aftener, uden at det går ud over natteroen. 

 

Spændende introduktionskurser for børn og voksne 

 

- traditionel bue- og armbrøstskydning 

- indførelse i ønskekvistens verden 

- dukketeater workshop 

- didgeridoo fremstilling 

- T-shirt-fremstilling som helt specielt ferieminde 

- smede- og/eller træsnittekurser 

- ”høstning” af honning – live, med en ægte biavler og 60.000 flittige bier 

- kursus i knob og stik for begyndere 

Udbuddet kan ændre sig fra år til år – spørg vores team om de aktuelle muligheder! 

 

De med * markerede aktiviteter står gratis til rådighed for vores gæster! 

Se de aktuelle muligheder, tider og priser på www.hexenwaeldchen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campingplads ”Zum Hexenwäldchen” 

Indehaver Uwe Fischer 

Dorfstrasse 1a 

D-17252 Blankenförde/Kakeldütt 

Tel: (+49) 039829 / 20215 (ved opkald fra udlandet udelades det første 0 i lokalnummeret) 

Fax: (+49) 039829 / 22899 

Email: kontakt@hexenwaeldchen.de 

 

www.hexenwaeldchen.de 

www.kanu-basis-blankenfoerde.de 

www.naturcamping-mecklenburg.de 

www.mueritz-nationalpark-camping.de 

  



Kanubasis Blankenförde 

Certificeret af „Maritimes Qualitätsmanagement“ med udmærket kvalitet i udbud, ledelse og service – med 

4 ud af 5 stjerner. 

 

Kære gæster! 

En tur med kano eller kajak i det motorbådsfri Havelkilde-område i ”Müritz-Nationalpark” og de søer og 

floder, der hører til ”Mecklenburgische Seenplatte”, er for både store og små en af feriens dejligste 

oplevelser. 

Denne regions uforfalskede natur med mulighed for at se traner, fiske- og havørne, skarver, fiskeoddere, 

åkandemarker, små landsbyer i tornerosesøvn og andre smukke ting ligger langt fra, hvad de fleste 

danskere normalt forbinder med Tyskland. Naturinteresserede mennesker fortæller, at selv de polske 

søområder ikke er bedre og nævner til sammenligning Sverige og Canada. 

Bliv selv overbevist! Få gode råd og tips af vores team! 

Vi tilbyder en effektiv, men billig kano-udlejning med forskellige baser i ”Mecklenburgische Seenplatte”. 

Om det er endags- eller flerdagesture, alene eller i grupper, klasserejser, virksomhedsudflugter eller 

familieoplevelser, så hjælper vi gerne med at planlægge jeres tur! 

  



Restaurant ”Räucherkate Am Hexenwäldchen” 

Køkkenet er åbent dagligt fra 11.30 til 21.00. 

Tag et hyggeligt hvil under de store træer i vores gårdhave! 

Hos os finder I en original og humørfyldt restaurant med et omfangsrigt udbud af hjemmelavede retter af 

kød eller fisk og pizza eller pasta, samt en række tilbud til de små. Et bredt udvalg af kaffe, friskbagte kager 

samt is hører også til vores kort med yderst rimelige priser. 

 

Vi har modtaget en udmærkelse for at være særdeles cykelvenlige – vi ligger lige ved cykelruten Berlin-

København. 

Vi tilbyder således en gør det selv-service-station, teltområder specielt for jer, gratis køkkenfaciliteter, 

indkøbsmuligheder, aktuelle kort…. 

www.adfc.de 

 

Kanubasis Blankenförde er blevet certificeret som 4-stjernet 

www.mv-maritim.de 

 

I miljøforbundene forpligtes deltagerne til at overgå de af staten krævede miljøkrav ved selv at gøre en 

forskel. 

www.umweltallianz-mv.de 

 

Naturligt! Mecklenburgische Seenplatte 

 

Vores el stammer IKKE fra atomkraft, kul eller andre såkaldte regenerative energikilder (majs, etc.). Siden 

januar 2008 bruger vi som den eneste campingplads i Mecklenburg-Vorpommern el udvundet af 100% 

miljøneutral vandkraft, certificeret af TÜV Süddeutschland. Mere end 35 ton (!) mindre CO2 i atmosfæren! 

 

Vores campingplads er med sin beliggenhed i hjertet af Müritz-Nationalpark forbundet med denne regions 

landskab og natur på en helt særlig måde: vi hjælper med til at bevare naturens rigdomme for vores 

efterkommere, viser vores gæster rigdommen og skønheden i landskabet og bidrager dagligt til selve 

tanken bag nationalparken. 


