
  

Hartelijk welkom op onze internet webside! Hier wacht u een informatieve tocht door het 
bergdierenpark  Erlenbach. 
 
Idyllisch in het midden van het wonderschone Odenwald  in het Fürther stadsdeel 
Erlenbach gelegen, nodigt het Erlenbacher bergdierenpark u uit, weg van lawaai en stress, 
voor een verblijf.  
Rustige, met oude beuken begroeide hoogtes, omramen het ruime vrijloopgebied.  In het 
bijna 60 jarige bestaan heeft het momenteel zeven hektare grote bergdierenpark zich 
ontwikkelt tot een van de mooiste in zijn soort van Duitsland. 
De ca. 1 kilometer lange rondweg biedt een blik op de fascinerende wereld van de 
bergdieren – een belevenis voor de hele familie. 
Van dichtbij kunnen jong en oud de levenswijze van de meer als 200 dieren uit vijf 
werelddelen ervaren en ontvangen middels informatieborden nog meer antwoorden. Alle 
dieren mogen gevoerd worden. Speciaal voer is bij de ingang te verkrijgen.Het 
oorspronkelijke concept, overwegend bergdieren in hun natuurlijke omgeving te 
presenteren, is tot op vandaag in het middelgebergte van het Erlenbacher bergdierenpark 
uitstekend gelukt.   
Uit het beginbestand van een lama en een paar geiten, ontwikkelde zich in de loop van de 
jaren een inrichting met een veelvoud van dieren, bijvoorbeeld uit het hooggebergte van 
Zuid- Amerika en Centraal Azie. Kleine kamelen uit de Andes, oeroude rassen, zoals de 
zwarte runderen uit het Himalaya hooggebergte, kangeroes en reusachtige loopvogels uit 
Australië – deze en vele andere dieren laten zich het hele jaar op het terrein zien.  Onder de 
passende  verzorging worden steeds weer jonge dieren geboren, die voor kinderen en 
volwassenen op hun eigen wijze  een attractie zijn.  
Eetpauzes zijn op de in het park geintegreerde  speelplaats mogelijk. Eveneens  
indianenplaats met twee grote tipis en een totempaal is geeigend voor spel en rust.  Naast 
een „dierlijke natuurervaring” met bergdieren om aan te raken, biedt het Erlenbacher 
bergdierenpark ook pedagogische programma's voor alle leeftijden, vanaf de eerste klas tot 
in het middelbaar onderwijs.Hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de  events „toverachtig 
bergdierenpark” of de herfstmarkt zijn traditie.  
Bovendien is Fürth om zijn gastvrijheid en gastronomie tot over de grenzen van het 
Odenwald bekend. Een goede keuken en fijne wijnen en bier nodigen tot een verblijf uit. 
Leest u op de volgende websides meer over het Erlenbacher bergdierenpark en bezoekt u 
ons eens! 
 
Openingstijden: 
 
Zomerseizoen (april - oktober)  
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur 
 
Winterseizoen (november - maart)  
Ma. - vr. von 13.00 uur tot 17.00 uur 
Za., zon. en feestdagen von 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Adres: 
Werner-Krauß-Straße, 64658 Fürth-Erlenbach  
Telefoon: (06253) 2001-0 
Telefoon: Dierenpark-Kassa: (06253) 21326 
E-Mail: tierpark-erlenbach[at]gemeinde-fuerth.de 

  



  

 


