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Overzicht van de regio‘s

   AHRDAL 
Wandelen · Wijn · Gezondheid

 WESTERWALD
Basalt · Aardewerk · Uitzichten

 ROMANTISCHE RIJN 
Rijnromantiek · Burchten en kastelen · 
2 UNESCO werelderfgoederenn

 EIFEL
Natuurlijk · Krachtig · Eindeloos

   LAHNDAL
Vakwerk · Bossen · Kano

   MOEZEL-SAAR 
Riesling · Moezelmeanders · 
Burchtromantiek

   NAHE 
Nahe.Wander.Sommer · Geweldige wijnen · 
Nationaalpark Hunsrück-Hochwald

   RIJN-HESSEN
Wijnbelevenis · Culinair · Cultuur snuiven

 HUNSRÜCK 
Prachtige natuur · Wandelparadijs · Stilte 

       PALTS 
Duitse Wijnroute · Pfälzerwald · Fees-
ten en genieten
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Wijngenot en 
culinair

Rijnland-Palts is Duitslands wijnstreek 

nummer één. Zes van de in totaal 13 

Duitse wijnstreken bevinden zich in de regio 

rondom Rijn en Moezel. Van wijnkelder tot 

sterrenkeuken bieden de streken alles wat 

het hart van de Bourgondiër begeert. Want 

goede wijn en culinaire heerlijkheden horen 

in Rijnland-Palts sterker bij elkaar dan 

elders in Duitsland.

Een paradijs voor fietsers

Rijnland-Palts is de perfecte fietsregio met een groot aanbod 

aan fietsroutes met goede bewegwijzering. In totaal is er een rond 

8000 kilometer lang routenet met zeven langeafstandsroutes en meer 

dan 60 themaroutes, alle van een zeer goede kwaliteit. Fietsers die het 

graag rustig aan willen doen, kunnen zich langs de rivieren Ahr, Lahn, 

Moezel, Nahe en Rijn voortbewegen en vanaf hun stalen ros genieten 

van de verschillende wijn- en rivierenlandschappen. Sportieve ambitieuze 

fietsers komen in de bosrijke middelgebergtes van Eifel, Hunsrück, Pfäl-

zerwald en Westerwald aan hun trekken.

Verborgen schatten - dat zijn de roman-

tische steden tussen Rijn en Moezel! 

Idar-Oberstein, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier en 

Worms hebben pittoreske oude centra, gezel-

lige cafés, imposante kerken, overblijfselen van 

de Romeinse cultuur en diverse evenementen.

Daarnaast wordt Rijnland-Palts geken-

merkt door een divers cultuurlandschap: vier 

UNESCO werelderfgoederen, vele musea - 

waaronder drie regionale musea - en ontelbare 

burchten en kastelen zijn slechts enkele cultu-

rele highlights. 

Steden en cultuur

Shoppingervaring

Vakantiethema‘s

Rijnland-Palts is als cultuurparadijs ver buiten de landsgrenzen 

bekend. Maar wie de steden in Rijnland-Palts bezoekt, weet dat ze ook 

garant staan voor een uitstekende shoppingervaring. Een divers winkelland-

schap wacht op koopjesjagers en individuen, want ook de outlet-infrastruc-

tuur van de regio mag er zijn. Naast de grote outlets zoals ‚The Style Outlets 

Zweibrücken‘ en ‚Fashion Outlet Montabaur‘ bieden bekende fabrikanten 

fabrieksverkopen aan.

Bullay, Moezel-Saar

Leinsweiler, Palts

Trier, Moezel-Saar
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In de adventstijd nodigen de sfeervolle 

kerstmarkten en kerstevenementen in 

alle regio‘s van Rijnland-Palts u uit tot een 

bezoekje. Kleine, verborgen geheime tips zoals 

de Lucia-markt in Reich im Ahrdal en de drukte 

voorafgaand aan de kersttijd in kloosters vol tra-

ditie en binnen historische kasteelmuren doen 

de harten van kerstvrienden sneller kloppen. 

Ook buitengewone locaties, zoals tijdens de 

Mosel-Wein-Nachts-Markt in de gewelfkelders 

van Traben-Trarbach trekken veel bezoekers.

Het natuurlandschap van Rijnland-Palts is rijk aan 

natuurlijke rijkdommen zoals schone lucht, mineraal-

rijke bodems en thermen. Deze bieden de ideale voor-

waarden voor een gezonde vakantie. Bijzondere locaties om 

te ontspannen zijn de heilzame baden en kuuroorden. In het 

thermaalbad ontspannen, een behandeling volgens Kneipp 

of Felke of in een geneeskrachtige grot lucht inademen die 

de gezondheid bevordert - de heilzame baden en kuuroorden 

gebruiken de natuurlijke omstandigheden voor de gezond-

heid en het welzijn van hun bezoekers.  

Rijnland-Palts vrij 
ontdekken
Een vakantie vol belevenissen zonder 

daarbij comfort te hoeven missen - dat bie-

den de 10 streken in Rijnland-Palts. Actief 

op de vele en barrièrevrij toegankelijke wandel- 

en fietsrouten of ontspannen met wijn en well-

ness - hier komen alle gasten aan hun trekken. 

„Reizen voor iedereen - Barrièrevrijheid getest“ 

is het keurmerk voor de betrouw-

bare planning van uitstapjes en uw 

vakantie.

Wandelen in Rijnland-Palts 

De Duitse provincie met qua 

oppervlak het meeste bos heeft 

een uitgestrekt netwerk  van 

gecertificeerde wandelroutes, dat alle regio‘s voor u opent. Op in 

totaal 12 bekroonde langeafstandsroutes en op meer dan 200 korte 

wandelroutes en rondwandelingen kunt u de symbiose van cultuur 

en natuur helemaal zonder wandelkaart op u in laten werken, want 

de bekroonde routes zijn goed gemarkeerd en volgens een uniform 

systeem voorzien van wegwijzers en kilometeraanduidingen.

Bad Kreuznach, Nahe

Hiwweltour, Rijn-Hessen

Wellness en gezondheid

Accessibility 
certified

Romantische  
kerstmarkten
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…, ...dat het documentatiecentrum Regeringsbunker ooit het 

meest geheime bouwwerk van Duitsland was en tegen-

woordig deels als museum geopend is?

..., dat het enige meer gevormd uit een bergkrater ten noor-

den van de Alpen in de Eifel ligt?

…, dat in Nationaal Park Hunsrück-Hochwald, het enige in 

Rijnland-Palts, de meeste wilde katten van Europa leven?

…, dat het marmer van de Lahn zelfs in het Empire State Buil-

ding, in het Hermitage in St. Petersburg en in het Kremlin 

in Moskou is gebruikt?

…, dat langs de Soonwaldsteig drie trekkingcamps uitnodi-

gen tot kamperen?

…, dat ook de regio Moezel-Saar over een “klein Venetië” 

beschikt? In Saarburg zijn de rijen huizen rondom de 

lokale beek op machtige eiken heipalen gebouwd.

…, dat er per jaar 80.000 kilo vijgen in de Palts worden 

geoogst en er vanwege het mediterrane, milde kli-

maat ook amandelen kiwi‘s en kastanjes groeien?

…, dat de regio Rijn-Hessen het grootste wijnbou-

wgebied van Duitsland is en de Rheinhessen-AUS-

GEZEICHNET Vinotheken voor stijlvol wijngenot staan?

…, dat de koudwatergeiser in Andernach aan 

de Rijn als de grootste ter wereld in zijn soort 

geldt?

 …, dat u in het Westerwald tot het 

einde van de wereld kunt wandelen? 

(Etappe 10 WesterwaldSteig).  Vast 

ter been zijn en geen hoogtevrees 

hebben zijn voorwaarden voor het 

wandelen over dit prachtige natuur-

pad, dat een van de mooiste delen 

van de Kroppacher Schweiz doork-

ruist. 

Wist u al...?

Uitzicht vanaf de Wißberg,  Rijn-Hessen

Andernach, Romantische Rijn

Documentatiecentrum Regeringsbunker, 
Ahrdal

Saarburg, Moezel-Saar
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Evenementen

 AHRDAL    Ahrdaler „Gipfelfest“
31-5 tot 3-6-2018 · Ahrdal

13. Ahrdaler Gipfelfest: wandelen, genieten en Nordic Walking. Geniet vier dagen lang van de mooiste uitzichten over het 

Ahrdal en de Eifel. Vier toppen kunnen via korte of lange routes worden bedwongen, al naar gelang zin, humeur en conditie. 

Het wandelfeest met toppenboek, toppenstempel en toppenrally voor kinderen is een feestje voor alle generaties middenin 

een wereld vol belevenissen in de natuur.

 EIFEL   Manderscheider Burgenfest

25 + 26-8-2018 // 24 + 25-8-2019 

Niederburg Manderscheid

De Niederburg Manderscheid is het toneel van het his-

torische burchtfeest Manderscheid. Hier wordt het leven

in de Middeleeuwen nieuw leven ingeblazen. Minnezan-

gers, goochelaars, jongleurs of handwerkers vertonen

hun kunsten. Hoogtepunt van het kleurrijke spektakel

zijn de vechtende ridders.

 EIFEL   Europees Folklorefestival
6 tot 9-7-2018 // 12 tot 15-7-2019 · Bitburg

In Bitburg komen elk jaar in het tweede weekend van juli 

dans- en folkloregroepen uit heel Europa en daarbuiten bij 

elkaar om samen muziek te maken en te dansen.

 HUNSRÜCK   Nature One

3 tot 5-8-2018 // 2 tot 4-8-2019 · Kastellaun

Het NATURE ONE, het grootste rave-festival in Duitsland, 

lokt in het eerste weekend van augustus tot 65.000 techno-

fans naar de Pydna bij Kastellaun in de Hunsrück. Meer dan 

300 dj‘s transformeren de voormalige raketbasis in een brui-

sende technostad midden in de natuur.
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 MOEZEL-SAAR     Nationale tentoonstelling 
KARL MARX 1818 - 1883. LEVEN. WERK. 
TIJDPERK.
Op 5 mei 2018 is het 200 jaar geleden dat Karl Marx werd 

geboren . Daarom wordt aan deze belangrijke denker uit de 

19e eeuw voor het eerst een cultuurhistorische tentoonstel-

ling gewijd waarin zijn leven, zijn belangrijkste werken en het 

effect op zijn tijd worden belicht.   

 NAHE   Middeleeuwse markt met 
   riddertoernooi
14 tot 16-9-2018  //  20 tot 22-9-2019 · Bad Münster 

am Stein-Ebernburg, historisch dorpshart Ebernburg

De markt staat bekend als één van de mooiste Middeleeuwse 

spektakels in Duitsland. Op drie dagen wordt amusement 

met gegoochel, muziek en dans op het marktplein aange-

boden. Trotse ridders meten zich tijdens het riddertoernooi 

tegen de achtergrond van de machtige Rotenfels.

 PALTS    Een dagje genieten van de 
  Duitse wijnroute
Altijd de laatste zondag in augustus: 26-8-2018  //  

25-8-2019 · Van Bockenheim tot Schweigen langs de 

Duitse wijnroute 

Op de laatste zondag in augustus wordt de Duitse wijnroute de 

langste feestroute van Duitsland: over een afstand van 85 kilometer 

vieren de inwoners van de regio en de gasten de autoluwe feestdag 

en genieten te midden van het pittoreske wijnberglandschap van 

regionale specialiteiten en een divers amusementsprogramma.

 HUNSRÜCK   Kartoffeltage Saar-Hunsrück
6 tot 21-10-2018   

Elk jaar vinden in de Hunsrück twee weken lang in oktober de Kartoffeltage Saar-Hunsrück plaats. Veel gastro- 

nomen uit de gemeenten van het Saarland tot ver in de Hunsrück doen mee en bieden heerlijke aardappel-

gerechten aan. De Kartoffeltage Saar-Hunsrück worden afgesloten door meer dan 40 culinaire of regionale 

evenementen, georganiseerd door gastronomen, steden, gemeenten of verenigingen.

 NAHE    Duitse edelsteenslijpers- en gouds-
          medenmarkt met straattheaterfestival
4+5-8-2018   //   3+4-8-2019 · Idar-Oberstein

Goud- en zilversmeden, edelsteen- en diamantslijpers, 

graveurs en sie-

radenontwerpers 

presenteren hun 

kunststukjes rond 

het marktplein in 

Idar. Het straatthe-

aterfestival veran-

dert de voetgangerszone Oberstein in een adembenemend, 

kleurrijk en fantastisch geheel.
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 LAHNDAL    Het grootste bloemencorso 
      van Duitsland
26-8-2018  //  25-8-2019 · Bad Ems

Het grootste bloemencorso van Duitsland verandert de keizerli-

jke badplaats jaarlijks in een unieke bloemenzee. Meer dan 1,5 

miljoen bloemen op 30 praalwagens rijden, onder muzikale bege-

leiding van Europese topbands, door de stad en inspireren tien-

duizenden bezoekers. Een uniek spektakel.

 MOEZEL-SAAR    Moezel muziekfestival
Juli - december · diverse speellocaties in de gehele 

Moezelstreek

Het Moezel muziekfestival vindt jaarlijks plaats tussen juli en 

december en betovert dankzij de unieke speellocaties de 

gehele Moezelstreek. Er is keuze uit buitengewone projec-

ten, concerten met legendarische solisten en spectaculaire 

soloprogramma‘s.
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 PALTS    Roze weken vanwege de amandel-
  bloesem
1-3 tot 30-4-2018 en 2019 

rechts en links van de 

Duitse wijnroute

Aan het begin van de lente in 

de Palts hult de amandelb-

loesem in maart of april de 

hele regio in een betoverend, 

luchtig roze kleed. Rondom 

dit onderwerp worden vele 

evenementen zoals pick-

nicks, ritjes in een oldtimer-

bus, proeverijen of begeleide 

wandeltochten aangeboden.

 RIJN-HESSEN    RheinRadeln
6-5-2018 · tussen Oppenheim en Worms

Op de fiets, op inline-skates of joggend. RheinRadeln is een 

volksfeest met het motto: sportief, milieuvriendelijk en gezel-

lig. Op de 25 kilometer lange route tussen Oppenheim en 

Worms laten wijnboeren en gastronomen zien waarom de 

regio Rijn-Hessen zo populair en de moeite waard is.

 ROMANTISCHE RIJN    Rhein in Flammen
Mei tot oktober // bijv. 15-9-2018 // 21-9-2019 

St. Goar - St. Goarshausen

Een heel bijzonder hoogtepunt langs de Romantische Rijn is 

het vuurwerkspektakel ‚Rhein in Flammen‘, met vuurwerk, 

door Bengaalse vuurwerk verlichte oeverpromenades en fee-

stelijk verlichte vloten, dat vijf keer per jaar plaatsvindt.

 WESTERWALD    20. Autovrije fietsdag 
  „WIEDer ins Tal“
27-5-2018 · Wiedtal

Op zondag 27 mei 2018 is het weer autovrij en “vrij voor 

fietsers!” in het Wiedtal. Van 10 tot 17 uur is het Wiedtal over 

een traject van ca. 50 kilometer van Neuwied-Niederbieber 

tot Seifen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en uitslui-

tend geopend voor fietsers, inlineskaters en voetgangers.

 WESTERWALD   Europese aardewerkmarkt
2+3-6-2018   //   1+2-6-2019 · Höhr-Grenzhausen

Over een gedeelte van de markt van ongeveer 500 meter 

wordt op de Europese aardewerkmarkt alles getoond wat de 

diversiteit van aardewerk laat zien. Ongeveer 150 standhou-

ders uit heel Europa laten gebruiks- en sieraardewerk als-

mede vele andere aardewerken resultaten zien..
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 RIJN-HESSEN   Nibelungenfestspiele
20-7 tot 5-8-2018  // 12 tot 28-7.2019 · Worms

Elk jaar raken duizenden mensen in de ban van de Nibelungen-Fest-

spiele. Tegen de geweldige achtergrond van de Kaiserdom te 

Worms wordt een meeslepende theaterervaring werkelijkheid. Het 

theaterevenement met een geweldige cast wordt aangevuld met 

concerten en lezingen in een buitengewone sfeer.
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Highlights

• UNESCO-werelderfgoederen
In Rijnland-Palts bevinden zich cultuur- en natuurlandschappen die zo uniek zijn dat ze door de UNESCO 

op de werelderfgoedlijst zijn geplaatst. Hoogtepunten van de Westerse cultuur en van de unieke land-

schapsvormen zijn de antieke werelderfgoedlocaties in Trier, de dom in Speyer, de Opper-Germa-

ans-Raetische Limes alsmede het Obere Mittelrheintal en het als UNESCO Global Geopark aangewezen 

natuur- en geopark Vulkaaneifel.

• Historische sprookjeskastelen, burchten en vestingen
Geen andere regio in Duitsland biedt zoveel fascinerende ruïnes, prachtige 

burchten en sprookjesachtige kastelen. Verhalen van lang geleden en een 

bijna magische sfeer maken van een bezoek aan de historische getuigen van 

die tijd een onvergetelijke ervaring - bijvoorbeeld burcht Trifels, waar koning 

Richard Leeuwenhart ooit gevangengenomen werd, vesting Ehrenbreitstein 

in Koblenz of de Middeleeuwse Marksburg, die enige burcht langs de Mittel-

rhein die nooit werd vernietigd. 

• Legendarische boottochten op Rijn en Moezel
De beroemde route van Koblenz naar Bingen is één van de 

mooiste gedeelten op de Rijn. Een boottocht langs steile rotsen, 

heuvels met wijnstokken, romantische kastelen en burchten als-

mede langs oeroude dorpjes met vakwerkhuizen is onvergete-

lijk. Langs de route kunnen gasten op vele plaatsen opstappen, 

de meeste opstaplocaties worden in het zomerseizoen meerdere 

keren per dag aangedaan.

• Genieten van wijn en moderne wijnarchitectuur
In de hele wereld zijn de uitstekende wijnen uit Rijnland-Palts bekend bij wijnliefhebbers. De

traditionele wijnfeesten in de herfst mag u niet missen. Overal in de wijnregio‘s worden wijnproeverijen 

rechtstreeks bij de wijnboer aangeboden. Overnach-

tingen op een wijngoed zijn eveneens mogelijk, net 

zoals een bezoek aan de wijngaarden samen met de 

wijnboer. Perfect voor wijnproeverijen in een buiten-

gewone omgeving zijn de vele met architectuurprijzen 

bekroonde wijngaarden en vinotheken

Gedeonseck op Boppard, Romantische Rijn

Vesting Ehrenbreitstein, Romantische Rijn

Gleiszellen-Gleishorbach, Pfalz
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Dat moet u zien!

EIFEL

• Burcht Eltz

Burcht Eltz kan bogen op een geschiedenis van 850 jaar. De 

burcht doorstond alle oorlogen zonder beschadigd te raken. 

Sinds de oprichting tot op de dag van vandaag is de burcht in 

het bezit van één familie, die ook verantwoordelijk is voor het 

onderhoud. De bucht heeft een unieke architectuur en een ori-

ginele inrichting van acht eeuwen. Ook de ligging is bijzonder: 

op een rots en toch in het dal. Rondleidingen worden in het 

Duits, Engels, Frans en Nederlands aangeboden.

NAHE

• Openluchtmuseum in Bad Sobernheim

Het openluchtmuseum in Rijnland-Palts laat op een aanschouwelijke manier zien 

hoe de mensen tijdens de afgelopen 500 jaar leefden en werkten. Ongeveer 40 

historische huizen uit verschillende regio‘s in Rijnland-Palts zijn getrouw aan het ori-

gineel weer opgebouwd: dorpssmederijen, watermolen, kruidenierswinkels, kegel-

baan of wijnboerderijen nodigen uit tot een reis naar het verleden. Op actiedagen 

gelden er speciale aanbiedingen voor het hele gezin.

Highlights

HUNSRÜCK

• Hangbrug Geierlay
De Hunsrück heeft de mooiste hangbrug van Duitsland. 360 meter lang 
en 100 meter hoog tussen de dorpen Mörsdorf en Sosberg is de brug 
een attractie voor mensen zonder hoogtevrees en voor avonturiers. Naar 
het voorbeeld van Nepalese hangbruggen verbindt de ‚Geierlay-Hängeseil-
brücke‘‘ de ene oever met de andere. De brug sluit ook aan op de wandel-
route Saar-Hunsrück-Steig.

Foto: Hans Geo Donsbach

• Trier - Het centrum van de oudheid
Een hoogtepunt, dat een vakantie aan de Moezel absoluut mooier 
maakt, is een bezoek aan het oude centrum van Trier met de UNES-
CO-werelderfgoederen. De Porta Nigra, de Konstantin Basilika of de 
Kaiserthermen - ze zijn allemaal getuigen van de tijd, en ook tegen-
woordig nog indrukwekkend en representatief voor de vele bestemmin-
gen op de ‚Wegen van de Romeinen‘, die over de gehele Moezelregio 
verspreid liggen.

.

Porta Nigra, Trier, Moezel-Saar
MOEZEL-SAAR

11 www.rijnland-palts.nl



PALTS

• De Kaiserdom in Speyer

De overweldigende kathedraal in Speyer - UNESCO werelderfgoed - fas-

cineert bezoekers uit de hele wereld. Als vooraanstaand bouwwerk van de 

Romantiek - imposant, eenvoudig en tegelijkertijd statig - is de kathedraal 

met de gewelven en de duidelijke geleding zeer indrukwekkend. De dom 

werd bijna 1000 jaar gebouwd en is de grootste bewaard gebleven kerk uit 

zijn tijdperk.

.

WESTERWALD

• Stöffelpark
Het tertiaire en industriële belevenispark Stöffel is een openluchtmuseum in 
het Westerwald. Het park is vernoemd naar de Stöffel, een basaltberg in het 
Westerburger Land. Hier is o.a. de beroemde Stöffelmuis gevonden. Alle fos-
sielen kunnen in het ‚Tertiärum‘ in originele staat worden bewonderd. De Stöf-
fel nodigt uit om in de voetsporen van het basalt te treden. Ook de historische 
werkplaats, de stortplaats en het schakelhuis vertellen van oude tijden. 

RIJN-HESSEN

• Mainzer Dom St. Martin

De in 975 door de aartsbisschop Willigis gebouwde Dom 

is na die van Speyer en Worms de oudste monumentale 

gewelvenconstructie Duitsland. De in 1239 voltooide 

westelijke vleugel is één van de grootste werken uit de 

Duitse architectuur. Veel grafmonumenten uit de 11e tot 

en met de 20e eeuw zijn aangebracht op de pilaren en 

muren van de kerk en de kruisgang. De vaak geïdealise-

erde weergaven van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders weerspiegelen de geschiedenis van het bisdom Mainz. 

De volledigheid en de goede staat maken de portretgalerij één van de belangrijkste bezienswaardigheden in de dom.

Highlights
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Wandelen op de Eifelsteig

De Eifelsteig is een langeafstandsroute van in totaal 313 km door 
de Eifel. Deze aanbieding loopt over 3 etappes van de Eifelsteig, 
vanaf het dorpje Blankenheim, waar de Ahr ontspringt, tot in Gerol-
stein, de stad van de frisdrank. De route loopt door uitgestrekte 
jeneverbesgebieden en heeft ook een natuurlijk schouwspel in 
petto: de groeiende waterval in Nohn. Door het dal van de Kyll, 
langs de grotten die zijn ontstaan door de afgraving van molens-
tenen bereikt u uiteindelijk Gerolstein, dat omringd wordt door rot-
sen, die de overblijfselen van een tropisch rif zijn.

All-inclusive arrangement: Wandelen op de Eifelsteig
• 4x overnachting incl. ontbijt op basis van een 

tweepersoonskamer
• lunchpakketten
• bagagetransport
• routebeschrijving

prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 259,– / 
toeslag voor eenpersoons kamer vanaf € 56,-

EIFEL TOURISMUS GMBH 
Kalvarienbergstr 1 · 54595 Prüm · Tel.: +49 (0) 6551/96560

www.eifel.info/nl | info@eifel.info 
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Hunsrücker droomdagen
Prachtige rondwandelingen, de zogenaamde ‚Traumschleifen‘ 
nodigen uit tot een dagje wandelen en dromen in de Hunsrück! U 
beslist alleen of u de mooiste Traumschleifen in het zuidwesten, in 
het midden of in het noordoosten van onze regio wilt bewandelen. 
Dan is een geschikt hotel met lekker eten snel gevonden. 

www.hunsruecktouristik.de/nl 
info@hunsruecktouristik.de

All-inclusive arrangement: Hunsrücker droomdagen
•  2x overnachting incl. ontbijt
• 1x driegangendiner
• 1 wandelinfopakket voor de gekozen ‚Traumschleifen‘ per kamer

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf  
€ 157,–

HUNSRÜCK-TOURISTIK GMBH    
Gebäude 663 · 55483 Hahn-Flughafen 
Tel.: +49 (0) 6543/ 507700
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Op de fiets door het Moezeldal
In vier etappes genietend door het MOSEL Wein-

KulturLand

Deze fietstocht is geschikt voor alle fietsliefhebbers die een mid-
week van hun vakantie willen genieten. In vier dagetappes fietst u 
door het MOSEL WeinKulturLand van Trier naar Koblenz. De vele 
bezienswaardigheden van de prachtige wijndorpjes en stadjes waar 
de fietsroute doorheen loopt, mag u niet missen.

Highlights van de route zijn behalve de bekende steden zoals Trier, 
Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach en Koblenz, een boottocht en 
een wijnproeverij. Op de boot ziet u het Moezellandschap vanuit 
een geheel ander, nieuw perspectief. Bij de wijnboer duikt u in de 
prachtige wereld van de regionale wijnen en stelt u uw smaakpapil-
len en reuk op de proef.

www.mosellandtouristik.de/nl | info@mosellandtouristik.de

Speciale aanbieding: Op het stalen ros door het Moezeldal
• 5 x overnachting incl. ontbijt in geselecteerde accommodaties, 

kamers met douche/wc (Trier, Trittenheim, Reil, Treis-Karden, 
Koblenz)

• 1x boottocht vanuit Zeltingen naar Traben-Trarbach en een 
boottocht van Cochem naar Treis-Karden incl. vervoer van uw 
fiets op de boot (alleen van 1. mei - 31. oktober)

• 1x wijnproeverij bij de wijnboer
• 1x driegangendiner
• 1x fiets-/wandelkaart „Mosel-Radweg“, schaal 1:50.000 (1 per kamer)
• Map met alle belangrijke informatie (1 per boeking)

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 301,– / en op basis van een eenpersoonskamer € 392,–

MOSELLANDTOURISTIK GMBH    
Kordelweg 1 · 54470 Bernkastel-Kues/Andel  
Tel.: +49 (0) 6531/97330

Foto: Heinz Peierl

15 www.rijnland-palts.nl



Een dag op en over de Moezel 
Ontdek de stad Bernkastel-Kues op een indrukwekkende manier: 
boottocht, lunch met bierproeverij en tocht naar de Burg Landshut. 
Meer aanbiedingen op aanvraag.

nl.bernkastel.de | pauschale@bernkastel.de

All-in arrangement: een dag op en over de Moezel
• Boottocht vanaf/tot Bernkastel-Kues (incl. tocht door de sluis)
• Bierbrouwerijmenu met bierproeverij
• Tocht met een oldtimerbus naar de ruïne van kasteel Landshut

Prijs per persoon  € 49,–  (minimumaantal deelnemers:
5 personen)

WEIN- UND FERIENREGION BERNKASTEL-KUES GMBH    
Gestade 6 · 54470 Bernkastel-Kues · Tel.: +49 (0) 6531/50019-5

Foto: Christopher Arnoldi

Foto: Christopher Arnoldi

Nachtwakersaanbieding in 
Cochem

Geniet samen met de nachtwaker van het middeleeuwse oude cen-
trum van de stad Cochem onder het populaire ijkpunt van de regio, 
de Reichsburg. Meer aanbiedingen op aanvraag.

www.ferienland-cochem.de/nl 
b.johann@ferienland-cochem.de

Speciale aanbieding: Nachtwakersaanbieding in Cochem
• 3 x overnachting incl. ontbijt (donderdag tot en met zondag)
• 1 x rondleiding nachtwaker (zaterdag)

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 119,– (Categorie: pension)

TOURIST-INFORMATION FERIENLAND COCHEM    
Endertplatz 1 · 56812 Cochem · Tel.: +49 (0)2671/600425

Foto: Tourist-Information Ferienland Cochem

Foto: Tourist-Information Ferienland Cochem
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www.traben-trarbach.de  
info@traben-trarbach.deTrefpunt Moezel 

Geniet van de karakteristieke specialiteiten uit het Moezelgebied en 
sluit de avond af met een wijnproeverij bij de wijnboer. Een boot-
tocht over de Moezel biedt u onvergetelijke uitzichten over het wijn-
landschap. Een ideaal weekend om de Moezel te leren kennen voor 
groepen, families of gewoon met z‘n tweeën.

Foto: TI Traben-Trarbach

Foto: Kzenon / Fotolia.com

Speciale aanbieding: Trefpunt Moezel
• 2 x overnachting incl. ontbijt
• Welkomstbubbels
• 1 x driegangendiner
• Bezichtiging wijnkelder met proeverij van 4 verschillende wijnen 

bij de wijnboer.
• Typische wijnboer-broodmaaltijd
• Boottocht naar Bernkastel-Kues en terug OF klimmen in het 

Mosel-Adventure-Forest (3 uur)

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer (pension) 
vanaf  € 125,–  (hotel vanaf  € 135,–) 

TOURIST-INFORMATION TRABEN-TRARBACH    
Am Bahnhof 5 · 56841 Traben-Trarbach 
Tel.: +49 (0) 6541/83980

Het geheim van de „Zeller 
Schwarze Katz“ 
Waarom brengt de zwarte kat in in Zell (Moezel) geluk? En wat 
heeft een kat te maken met wijn? Los het mysterie op rond de 
beroemde „Zeller Schwarze Katz“ en ga op zoek naar sporen in 
de hoeken en gaten van de vele steegjes. Breng een bezoek aan 
authentieke wijnkelders en talrijke Gasthöfe. 
Meer aanbiedingen op aanvraag.

www.zellerland.de | info@zellerland.de 

Speciale aanbieding: Het geheim van de „Zeller 
Schwarze Katz“
• 2x overnachting incl. ontbijt in Zell (Moezel)
• 1x welkom met een glas „Zeller Schwarze Katz“
• 1x wijnproeverij in de wijnkelder met een wijnboer-broodmaaltijd
• 1x boottocht „Rondom de Marienburg“ (van mei tot oktober 

dagelijks behalve op vrijdag)
• 1x typisch regionaal diner in de vorm van een driegangenmenu
• 1x fles „Zeller Schwarze Katz“

Prijzen per persoon: 
Cat. A € 179,– privépension (kamer met douche/wc)   
Cat. B € 189,– Pension/Gasthaus/Hotel Garni (kamer met
douche/wc)
Cat. C € 229,– (kamer met douche/wc)

ZELLER LAND TOURISMUS GMBH
Balduinstr. 44 · 56856 Zell (Mosel) · Tel.: +49 (0) 6542/9622-0

Foto: Philipp Bohn

Foto: Philipp Bohn
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Een dagje genieten bij een 
wijnboer aan de Nahe
Hebt u altijd al eens willen weten hoe nu precies 

wijn wordt gemaakt?

En als u bovendien nog wilt genieten van de exclusieve regionale 
hapjes en uitstekende wijnen, dan is het hoog tijd voor een bezoek 
aan de Nahe.Urlaubsregion. Romantische kleine wijndorpjes met 
prachtige vakwerkhuizen, smalle steegjes en idyllische wijngaarden 
zijn lieflijk gelegen in de wijnregio aan de Nahe.
Waar wacht u nog op - begin aan uw heel eigen Bourgondische 
trip en laat u inspireren door de levensvreugde en gezelligheid op 
de wijnboerderijen.

Speciale aanbieding: Een dagje genieten bij een wijnboer 
aan de Nahe
• 2x overnachting met een wijnboerderij-ontbijt, gezellige kamers 

met douche/wc in geselecteerde wijnboerderijen
• 1x viergangenmenu met bijpassende Nahe-wijnen
• 1x wijnproeverij bij een Nahe-wijnboer
• 1x bezoek aan de wijnkelder van een van de Nahe-wijnboeren
• 1x rustieke wijnboer-broodmaaltijd
• Wandeltip voor een wandeling langs de wijngaarden.
• Aantal deelnemers: minimaal 2 personen
• Aankomstdag A: maandag tot en met woensdag, B: vrijdag en  

zaterdag
• Periode: maart tot en met november

Prijs A per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 139,– / op basis van een eenpersoonskamer € 159,–
Prijs B per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 149,– / op basis van een eenpersoonskamer € 169,–

NAHELAND-TOURISTIK GMBH    
Bahnhofstraße 37 · 55606 Kirn · Tel.: +49 (0) 6752/137610

www.naheland.net/nl | info@naheland.net

Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender

Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender

Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender
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Van rode duivels, romantische 
kloven en idyllische vennen
Wandelroute over het Pfälzer Waldpfad

Duik onder in het Biosphärenreservat Pfälzerwald en geniet in drie 
etappes van het „Pfälzer Waldpfad“ van de stilte van het bos, het 
uitzicht vanaf de Humbergturm, de ongerept romantische Karls-
talschlucht en de idyllische vennen te midden van het frisgroene 
of herfstachtig bonte boslandschap. Uitgangspunt is de stad van 
Barbarossa Kaiserslautern waar de resten van de Kaiserpfalz met 
zijn onderaardse gangen, de tuinshow en het museum Pfalzgalerie 
en nog veel meer te ontdekken vallen. In een historische etablis-
sement in het oude centrum begint uw vakantie in het hart van de 
Palts met karakteristieke regionale gerechten. U overnacht in aant-
rekkelijke hotels en Landgasthöfen in Kaiserslautern, Trippstadt en 
Waldfischbach-Burgalben.
 

Speciale aanbieding: Van rode duivels, romantische klo-
ven en idyllische vennen
• 4x overnachting op basis van een tweepersoonskamer incl. 

ontbijt
• diner uit de Palts in het oude centrum van Kaiserslautern
•  viergangendiner voor lekkerbekken incl. welkomstdrankje
• bagagetransfer, wandelkaart en routebeschrijving

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
 € 297,– 

TOURISTINFORMATION KAISERSLAUTERN        
Fruchthallstr. 14 · 67655 Kaiserslautern 
Tel.: +49 (0) 631/3654019

www.kaiserslautern.de   
touristinformation@kaiserslautern.de   

Foto: Pfalz.Touristik e.V. / Thomas Haltner

Foto: Pfalz.Touristik e.V. / Foto Dominik Ketz

Foto: Pfalz.Touristik e.V. / Foto Dominik Ketz
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Fietsroute Duitse 
wijnroute 
Afwisselend landschap, mild klimaat en exclusieve wijn – dat biedt 
de vakantieregio Duitse wijnroute in het hart van de Palts. Fietsen 
door de eindeloze wijngaarden via de fietsroute Duitse wijnroute, 
wandelen tussen de wijndorpjes en de etablissementen in het Pfäl-
zerwald met fantastische uitzichten of slenteren door de smalle 
steegjes in het oude centrum met zijn prachtige vakwerkhuizen – de 
mogelijkheden voor een uitstapje zijn legio. In kleine gezellige wijn-
lokalen, maar ook in moderne vinotheken getuigen de wijnboeren 
van hun kunnen. Daar met kop en schouders bovenuit stekend 
en bijna elk weekend: de talrijke grote en kleine wijnfeesten die al 
beginnen in het voorjaar wanneer de amandelbomen bloeien en die 
pas begin november eindigen.

Speciale aanbieding: Fietstocht Duitse wijnroute
• 6x overnachting incl. ontbijt
• 1x wijnproeverij
• 1x entreekaartje Slot Villa Ludwigshöhe of 1 ritje met de 

Rietburgbahn
• bagagetransfer en uitgebreid kaartmateriaal
• optioneel fietsverhuur

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 399,–

SÜDLICHE WEINSTRASSE E. V. 
An der Kreuzmühle 2 · 76829 Landau  
Tel.: +49 (0) 6341/940-407

DEUTSCHE WEINSTRASSE E. V. -MITTELHAARDT-
Martin-Luther-Str. 69 · 67433 Neustadt/Weinstraße 
Tel.: +49 (0) 6321/912333

www.deutscheweinstrasse-pfalz.de  
info@deutscheweinstrasse-pfalz.de 

Foto: kgp.de

Mountainbiken en Smullen
Speciale mountainbike-aanbieding

Over 900 km bewegwijzerde mountainbikeroutes in het Natuur-
park Biosphärenreservat Pfälzerwald. Het mountainbikepark ligt 
midden in het Natuurpark Pfälzerwald – het grootste aaneenges-
loten bosgebied en het meest indrukwekkende bonte zandsteen-
landschap van Duitsland. Een natuurparadijs voor gepassioneerde 
mountainbikers – in elk seizoen te „befietsen“. Het Mountainbike-
park Pfälzerwald – dat staat voor dromerige, slingerende paden, 
snel wisselen van steile klimmen en technisch pittige afdalingen, 
indrukwekkende uitzichten en aanzichten, romantische burchten en 
niet in de laatste plaats een hartelijke ontvangst in de authentieke 
etablissementen.

www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de 
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Speciale aanbieding: Mountainbiken en Smullen
• Overnachting in een tweepersoonskamer met douche/wc incl. 

uitgebreid ontbijtbuffet
• Driegangensportdiner
• Mountainbikestalling met wasplaats, droogruimte, reparatieset
• Op aanvraag: rijtechniektrainingen met ervaren 

mountainbikegidsen

Prijs op aanvraag

MOUNTAINBIKEPARK PFÄLZERWALD E.V.  
Pirmasenser Straße 62 · 67655 Kaiserslautern 
Tel.: +49 (0) 631/20161-31

Foto: Norbert Arend; Bildarchiv Südliche Weinstrasse e. V. 
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Fietsen tussen Rijn en Ranken
Door het lichtglooiende Rijnhessische wijnheuvellandschap lang de 
Rijn en de Selz leert u de steden Mainz en Ingelheim en wereldbero-
emde wijndorpen kennen. Mooie uitzichten, typisch Rijnhessische 
wijndorpen met veel eetgelegenheden en ontspanningsmogelijkhe-
den op elke etappe. Uw „basiskamp“ in een gastvrij wijngoed ten 
zuiden van Mainz waar u ‚s avonds bij een goed glas Rijnhessische 
wijn uw indrukken de revue kunt laten passeren.
 

Speciale aanbieding: Fietsen tussen Rijn en Ranken
• 3x overnachting incl. ontbijt in het vijfsterrengastenverblijf op 

het wijngoed
• 1x wijnproeverij
• een wijncadeau op de kamer
• 1 x avondeten: 3-gangenmenu in een restaurant in Harxheim
• 1 x tegoedbon voor het restaurant
• bikeline-fietswandelatlas Rijnhessen, route-informatie, 

informatiemateriaal

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf
€ 209,– 
op basis van een eenpersoonskamer € 249,–

RHEINHESSEN-TOURISTIK 
Kreuzhof 1 · 55268 Nieder-Olm · Tel.: +49 (0) 6136/923980

www.rheinhessen.de | info@rheinhessen.info 

Foto: Uwe Feuerbach

 Foto Dominik Ketz

Foto: Dominik Ketz
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Mainzer zomerlichten 
Verheug u alvast op de Mainzer zomerlichten van 27 tot 29 
juli 2018!
Na de geslaagde “Mainzer zomerlichten” in 2017 staat de bezoeker ook 
dit jaar weer een aantrekkelijk programma te wachten. Naast een street-
food-markt, wijndorpen en allerlei soorten kermisattracties zullen ook dit 
jaar weer veel muzikanten op het podium staan. 

Het hoogtepunt is het adembenemende vuurwerk op zaterdagavond dat 
de stad in kleurrijk licht zal laten stralen. Aan boord van de MS Asbach 
kunt u genieten van een 2-gangen diner in maritieme sfeer met een 
muzikaal programma. Daarna kunt u zich vermaken tijdens de party op 
het dek en hebt u gegarandeerd het beste zicht op het met de muziek 
gesynchroniseerde vuurwerk en de spectaculaire lasershow.
 

Speciale aanbieding: Mainzer zomerlichten
• 1 overnachting in de door u aangegeven hotelcategorie incl. 

ontbijt
• Scheepsticket inclusief 2-gangen diner
• mainzcardplus (vrij rijden in al het openbare vervoer, vrije toegang tot 

de musea in Mainz, gratis deelname aan de stadswandeling “Het 
gouden Mainz en zijn bezienswaardigheden”)

• 10% korting op alle souvenirs in het plaatselijke Tourist Service Center

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer 
vanaf  € 169,–
Een extra overnachting op aanvraag, u kunt diverse extra
onderdelen individueel bijboeken. Kamerreservering
 
TOURIST SERCIVE CENTER 
Rheinstraße 55 · 55116 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131/242 888

www.mainz-tourismus.com   
tourist@mainzplus.com 

Foto: mainzplus CITYMARKETING GmbH

Foto: mainzplus CITYMARKETING GmbH

Bad Münster am Stein-Ebernburg, Nahe
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Een wandeling van 3 dagen 
over de levensweg van 
F. W. Raiffeisen
Op talrijke plaatsen in het Westerwald maar ook in heel Duitsland 
en daarbuiten wordt het 200-jarige jubileum van F.W. Raiffeisen 
gevierd. In het Westerwald wordt Raiffeisen geëerd met drie opvol-
gende wandeldagen, die zijn levensweg als bewandelbare groene 
draad oppakken. De wandeltocht voert u niet alleen door prachtige 
natuur, maar ook naar de belangrijkste plaatsen van zijn leven. De 
wandelroute loopt vanuit zijn geboorteplaats Hamm an der Sieg via 
Weyerbusch naar Flammersfeld en tot aan de Rijn naar Neuwied, 
waar hij burgemeester was van het huidige stadsdeel Heddesdorf.
 

www.westerwald.nl I mail@westerwald.info

Speciale aanbieding: Een wandeling van 3 dagen over de 
levensweg van F. W. Raiffeisen
• 4 x overnachting incl. halfpension
• 3 x lunchpakket per persoon (voor in rugtas)
• 3 x wandelroutes met gids
• 3 x transfer naar het begin-/eindpunt van de wandelingen
• 3 x eten/drinken op het eindpunt van elke wandeling
    Interessante korte lezingen over de persoon F.W. Raiffeisen 

tijdens de 3 wandeldagen

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 385,– 

WESTERWALD TOURISTIK-SERVICE    
Kirchstr 48a · 56410 Montabaur · Tel.: +49 (0) 2602/30010

Raiffeisentoren

Klimmen op de Hölderstein

Klooster Marienthal
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Kerstdorp Waldbreitbach   
Van de eerste adventszondag tot eind januari schittert in het Wiedtal 
jaarlijks het “Kerstdorp Waldbreitbach”. De bekendste bezienswaar-
digheid van de gemeente in het Westerwald is de grootste kerst-
kribbe ter wereld gemaakt van boomwortels, die te bewonderen is 
in de parochiekerk. Andere highlights zijn de ster van Bethlehem 
in het bos, de drijvende kribbe op de rivier de Wied en het advent-
kalenderhuis. Alles kan dagelijks worden bezocht, de toegang is 
gratis. Er worden rondleidingen over deze “kleine kribbeweg” en 
door de romantische plaats aangeboden. Tijdens het tweede en 
derde adventweekend vindt de Kerstkindmarkt plaats. Een must 
is het bezoek aan het internationale kribbe- en bijbelmuseum van 
kribbemaker Gustel Hertling met 2.400 kribben uit de hele wereld. 

Speciale aanbieding: Kerstdorp Waldbreitbach  
• Rondleiding door het kerstdorp
• Lunch
• Toegang tot het kribbemuseum
• Koffie en koek 

Prijs per persoon vanaf  € 24,50
(bij 15 personen)

TOURISTIK-VERBAND WIEDTAL e.V.
Neuwieder Straße 61 · 56588 Waldbreitbach
Tel.: +49 (0) 2638/4017

www.wiedtal.de   
info@wiedtal.de  

Foto: Andreas Pacek

Foto: Touristik-Verband Wiedtal e.V.

Bad Ems – Actief aan de Lahn 
Buitengewone natuur- en cultuurbelevenissen

In het ongerept romantische Lahndal en in het hart van het Natuur-
park ligt het traditierijke kuuroord Bad Ems. Het Kaiserbad is een 
perfect reisdoel voor natuurliefhebbers, mensen die van cultuur 
houden en sporters. Zomerhoofdstad van Europa, Weltbad, Klein 
Nice – Bad Ems heeft veel te bieden en is gewoon fantastisch. 
Mondaine, barokke, classicistische en architectuur in de stijl van 
oude baden zijn erg aantrekkelijk, niet in de laatste plaats door het 
Badeschloss van de Oranjes. Highlights voor mensen die van 
een actieve vakantie houden: bekroonde wandelroutes en de 
Lahnradweg, een van de populairste langeafstandsfietsroutes van 
Duitsland. Te voet of met het stalen ros, hier rijgen de romantische 
dorpen en natuurbelevenissen zich als de kralen van een ketting 
aaneen.

www.bad-ems.info | info@bad-ems.info

Speciale aanbieding: Bad Ems – Actief aan de Lahn
• 2x overnachting incl. ontbijt
• Toertips en kaart
• Fijnproeversdiner (3 gangenmenu)
• Dienstregeling Lahntalbahn, voor de terugreis of het 

overbruggen van bepaalde delen van de route, want meenemen 
van uw fiets is gratis!

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf 
€ 89,–

TOURISTINFORMATION BAD EMS    
Bahnhofplatz · 56130 Bad Ems · Tel.: +49 (0) 2603-94150

Foto: Herbert Piel

Foto: Herbert Piel
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Informatie voor 
touroperators

Zoekt u een ervaren en betrouwbare partner in Rijn-

land-Palts met veel kennis van de regio?

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH biedt u een omvangrijke Incoming
Service aan, om uw planningen zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij 
hebben een groot partnernetwerk ter plaatse en wij zouden u graag 
in dit netwerk opnemen.

Tot onze service behoort het aanbieden van:
• groepsreizen

• special-Interesttoeren

• hotelboekingen

• wijnproeverijen

• boottochten

• seminars

• tripjes, evenementen, stadsrondleidingen

• transfer, vervoer, verzorging

• vakspecifieke bezichtigingen en nog veel meer.

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH werkt samen met touropera-
tors/reisaanbieders en treedt slechts op als tussenpersoon voor 
aanbiedingen en arrangementen in deze brochure.

Let op: de aanbiedingen in de Sales Guide ontvangt u op aanvraag 
en naar beschikbaarheid. De voorwaarden van de touroperator/rei-
saanbieder zijn van toepassing. Afzonderlijke elementen, prijzen en 
voorwaarden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen al 
naar gelang seizoen en categorie verschillend zijn.

Bij interesse in één van de aanbiedingen kunt u contact opnemen 
met de marktvertegenwoordiger van Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH (contactgegevens zie hieronder). Deze vertegenwoordiger 
brengt de aanbieder op de hoogte van uw aanvraag en brengt u 
graag met hem in contact.

Meer details zoals provisie-overeenkomsten, contingenten en annule-
ringsvoorwaarden worden rechtstreeks met de aanbieder overeengeko-
men. In het verdere verloop wordt rechtstreeks bij de aanbieder geboekt.

In opdracht van de RPT

 Contact Nederland: 
Color Travel Services 
Hans van Wamel 
T: +31 (0) 348-430829
incoming@rijnland-palts.nl

Contact Vlaanderen: 
KonsulTra bvba
Kris Van den Broeck
T: +32 (0)468 17 28 46
incoming@rijnland-palts.nl

Informatie voor 
touroperators
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Met het vliegtuig via Frankfurt-Hahn, Frankfurt/
Main, Keulen-Bonn, Zweibrücken of Saarbrücken.
Goede treinverbindingen zijn er via Luxemburg, 
Keulen en Frankfurt. Met de auto bereikt u 
Rijnland-Palts heel eenvoudig via de A1, de A3 of 
de A61.

Rijnland-Palts
Romantic Cities

Rijnland-Palts partners
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Accommodaties met de nadruk op 
servicekwaliteit conform de geldende 
norm in heel Duitsland.

Bett+Bike: accommodaties met 
faciliteiten en service afgestemd op 
fietsers.

Accommodaties met faciliteiten en 
service afgestemd op wandelaars. 

Aanbiedingen ter plaatse worden 
door daartoe opgeleide informanten 
gecontroleerd op toegankelijkheid en 
gedetailleerde informatie is aanwezig.

Kwaliteitskeurmerk in Rijnland-Palts

Uitgegeven door: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Löhrstrasse 103-105, 56068 Koblenz, Duitsland
Vormgeving: shapefruit AG, Bad Neuenahr, Duitsland
Foto‘s: p. 6 boven links: Sascha Kelschenbach (www.regbu.de). Alle andere, indien niet anders aangegeven: Rheinland-
Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz, particuliere dienstverleners en dorpen, regionale VVV‘s in Rijnland-Palts, 
shutterstock.de

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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Burcht Berwartsein bij Erlenbach, Palts
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