


Onderwaterwereld WERELD VAN BONTE STENEN

Campers welkom Met shuttle-service

MIJNB OUW-ZWEMBAD

MARINA OBERHAUSEN
Standplaats bij het Westfield Centro

Met een camper of caravan vlak naast het Westfield Centro overnachten, 
schepen voorbij zien varen op het kanaal, op een paar meter lopen van 
vele attracties? Welkom op de camper-standplaats Marina Oberhausen! De 
Rudolf Weber Arena, de Gasometer, SeaLife, Legoland of het AQUApark 
zwembad met café & bistro ‘Zum Flöz’ liggen allemaal op loopafstand.

De plek beschikt over douche-, was- en toiletfaciliteiten, vers drinkwater 
(april tot oktober) en een station voor afvalwater. Standplaats met  
elektriciteit (indien beschikbaar): 18,00 euro per nacht.

Camperstandplaats Marina Oberhausen
Heinz-Schleußer-Straße 1
46047 Oberhausen

Reservierungen unter 0049 151 7467 0239

www.marina-oberhausen.de/
wohnmobil-stellplatz

SEA LIFE OBERHAUSEN
Het aquarium-paradijs

Neem een duik in de kleurrijke onderwaterwereld en maak een reis van 
de bronnen van de Rijn naar de diepten van de Stille Oceaan. Het grootste 
SEA LIFE aquarium in Duitsland met meer dan twee miljoen liter water 
en ruim 5000 zeedieren bevindt zich in Oberhausen. In de glazen tunnel 
zwemmen zwartpuntrifhaaien en roggen vlak boven je hoofd. Spannend is 
ook een bezoek aan de otters in het buitenverblijf. Een nieuwe attractie is 
de ‘Behind the Scenes’ toer waarbij bezoekers een exclusieve blik achter de 
schermen kunnen werpen.

SEA LIFE Oberhausen
Zum Aquarium 1
46047 Oberhausen
0049 1806 666 901 01

www.visitsealife.com/oberhausen
www.facebook.com/sealifeoberhausen
www.instagram.com/sealifeoberhausen

LEGOLAND DISCOVERY 
CENTRE OBERHAUSEN
De ultieme LEGO indoor-speeltuin

Stap in de bonte wereld van de LEGO stenen en laat je creativiteit de 
vrije loop. Met ongeveer vier miljoen LEGO stenen in de ultieme LEGO 
indoor-speeltuin kun je je fantasie helemaal laten gaan. Je kunt je eigen 
LEGO DUPLO steen maken in de Fabriek, Oberhausen, het Ruhrgebied en 
het Rijnland ontdekken in Miniland, de stad van je dromen bouwen of 
schatzoeken op het interactieve Pirateneiland. Een absoluut hoogtepunt 
zijn de twee indoor-attracties en de LEGO 4D bioscoop: hier regent, stormt 
en sneeuwt het zelfs.

LEGOLAND Discovery Centre Oberhausen
Promenade 10
46047 Oberhausen

www.LEGOLANDDiscoveryCentre.de/Oberhausen
www.facebook.com/ldcoberhausen
www.instagram.com/legolanddiscoverycentreobh

AQUAPARK
Zwemmen en waterpret

Beleef het pure Ruhrgebied-gevoel in AQUApark Oberhausen! 
Geheel in klassieke mijnbouwstijl heten we gezinnen, vrienden en ook top-
sporters welkom. Er valt van alles te beleven in het attractie-gedeelte met 
vier glijbanen, stromingskanaal en duiktoren. Er is ook een kindvriendelij-
ke familiezone voor de kleintjes. Ons sport-gedeelte biedt veel ruimte voor 
je fitnessprogramma. De buitenruimte is het hele jaar geopend en wordt in 
de winter verwarmd. 

AQUApark Oberhausen 
Heinz-Schleußer-Str. 1
46047 Oberhausen
0049 208 625 359 0

www.aquapark-oberhausen.com
www.facebook.com/AQUAparkOberhausen
www.instagram.com/aquapark_oberhausen

PARKHOTEL OBERHAUSEN
Centraal, maar midden in het groen

Het 4-sterren superior Parkhotel Oberhausen springt eruit met veel 
comfort, moderne chic en een uitstekende service. Voor een geslaagd 
verblijf in de metropool ‘Ruhr’ biedt het hotel perfect afgestemde all-in 
arrangementen voor het hele gezin of voor een gezellige stedentrip met 
zijn tweetjes! De service omvat gratis parkeren en een gratis shuttle-service 
naar het Movie Park Germany of het Westfield Centro. Voor kinderen is er 
ijs ‘unlimited’ en het eigen restaurant ‘Zur Bockmühle’ is de perfecte plek 
voor fijnproevers.

Parkhotel Oberhausen 
Teutoburger Straße 156
46119 Oberhausen
Tel. 0049 208 69020

www.parkhotel-oberhausen.de
www.facebook.com/ParkhotelOberhausen
www.instagram.com/parkhotel_oberhausen
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Overnachten in het groen

STANDPLAATS-KAISERGARTEN
Op loopafstand van de meeste attracties

Zeer centraal, maar midden in het groene hart van de stad: de standplaats 
voor campers in de Kaisergarten, sinds 2022 met een nieuw aanbod en 
onder nieuw beheer. De meeste attracties zijn gemakkelijk te voet of met 
de fiets te bereiken.
De plek biedt 45 standplaatsen met elektriciteit en wateraansluiting, waarvan 
vier voor campers met een aanhangwagen. Elke standplaats biedt voldoende 
ruimte voor de camper en tafel en stoelen. Bij het ‘Haus am See’, op slechts 
200 meter afstand, zijn openbare toiletten. 24/7 aankomst en self-check-in. 
Online reserveren is mogelijk.

Wohnmobil-Stellplatz am Kaisergarten
Am Kaisergarten 30,
46049 Oberhausen
info@stellplatz-kaisergarten.de

www.stellplatz-kaisergarten.de
www.facebook.com/StellplatzKaisergarten
www.instagram.com/stellplatz.kaisergarten

Stellplatz-
Kaisergarten.de

SHOPPING-BELEVENIS

WESTFIELD CENTRO 
Shopping en meer…

Het grootste winkel- en vrijetijdscentrum van Europa nodigt je uit: meer 
dan 250 winkels, restaurants en cafés - er is hier voor elk wat wils.  
Allerlei trendy mode- en lifestylemerken maken van het shoppen een ware 
belevenis. 14.000 gratis parkeerplaatsen en een eigen bus- en treinstation 
zorgen voor een goede en snelle bereikbaarheid.
Op de promenade van het Westfield Centro, de grootste aaneenschakeling 
van terrassen in de wijde omgeving, liggen meer dan 20 restaurants met 
een grote culinaire verscheidenheid. Voor een snelle hap is er nog meer 
keuze in de nieuwe Coca-Cola-Oase met 1300 plaatsen om te zitten en  
uit te rusten.

Centro Oberhausen
Centroallee 1000
46047 Oberhausen
0049 208 828-2055

https://de.westfield.com/centro
www.facebook.com/westfield.centro
www.instagram.com/centrooberhausen
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Het kwetsbare paradijs

GASOMETER OBERHAUSEN
De hoogste tentoonstellingshal ter wereld

De eerste tentoonstelling na de renovatie van de Gasometer laat de schoon-
heid van de natuur en de invloed van de mens op zijn omgeving zien. ‘Het 
kwetsbare paradijs’ neemt de bezoeker mee op een visuele reis door de 
vroege en recente geschiedenis van onze aarde, met bekroonde foto‘s en 
video‘s over de verandering van de habitat van mensen, dieren en planten.
Het hoogtepunt van de tentoonstelling is een enorme wereldbol die in 
de 117,5 meter hoge Gasometer hangt. Satellietbeelden met een hoge 
resolutie worden op deze sculptuur geprojecteerd.

Gasometer Oberhausen
Arenastraße 11
46047 Oberhausen
Telefonische informatie: 0049 208 2 12 95

www.gasometer.de
www.facebook.com/GasometerOberhausen
www.instagram.com/gasometer_oberhausen

Spel, sport en plezier

TOPGOLF OBERHAUSEN
Gegarandeerd topamusement

Topgolf is een van de meest succesvolle sport- en entertainmentconcepten 
ter wereld: sinds kort ook in Oberhausen in de buurt van het Westfield 
Centro. Of je nou een golfliefhebber of niet-golfer bent, jong of oud. 
Topgolf is de absolute recreatieve fun voor gezinnen, sporters, business- of 
party-people. Iedereen zal er onmiddellijk plezier aan beleven, zonder 
enige voorkennis of eigen uitrusting.

Uitstekend eten, sportuitzendingen, live muziek of DJ-evenementen op het 
dakterras maken deel uit van het succesrecept van de nieuwe attractie.

Topgolf Oberhausen
Brammenring 30
46047 Oberhausen
Tel. 0049 208 629 220

www.topgolfoberhausen.com
www.facebook.com/topgolfoberhausen
www.instagram.com/topgolfoberhausen

PERFECTE ILLUSIE

HOUSE OF MAGIC
Magische momenten voor drie generaties

Een betoverende bestemming voor het hele gezin: het nieuwe ‘House of 
Magic’ in de Expohal direct bij het Westfield Centro. De beroemde Ehrlich 
Brothers nodigen uit voor hun unieke magische universum. Op 3000 
vierkante meter in 19 individueel ontworpen zalen met meer dan 150 
gepresenteerde stukken en vele interactieve belevenissen. Hier worden 
kleine en grote gasten zelf onderdeel van de magische inrichting: ze krim-
pen, worden onzichtbaar of naar een vreemde plaats geteleporteerd. In 
de goochelworkshop leren ze zelf trucjes en in een zeer gewaagde virtual 
reality-attractie testen ze vliegende bezems. 

House of Magic, powered by Ehrlich Brothers
Centro-Promenade 141 
(Bovenste verdieping, naast het ijscafé)
46047 Oberhausen

www.houseofmagic.de
www.facebook.com/HouseofMagicGermany
www.instagram.com/HouseofMagicGermany
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