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Aanreisroute
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.
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Districtsteden en districtsvrije steden
Rijnland-Palts partners

Vakantiethema‘s

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.

Bullay, Moezel-Saar

hS oppingervaring

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 winkellandschap
wacht op koopjesjagers en individuen, want ook de outlet-infrastructuur
van de regio mag er zijn. Naast de grote outlets zoals ‚The Style Outlets
Zweibrücken‘ en ‚Fashion Outlet Montabaur‘ bieden bekende fabrikanten
fabrieksverkopen aan.

Steden en cultuur

Verborgen schatten - dat zijn de romantische steden tussen Rijn en Moezel!
Idar-Oberstein, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier
en Worms hebben pittoreske oude centra,
gezellige cafés, imposante kerken, overblijfselen van de Romeinse cultuur en diverse
evenementen.

Een paradijs voor fietsers

Leinsweiler, Palts

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, Pfälzerwald en Westerwald aan hun trekken.
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Foto: Melanie Reuss

Daarnaast wordt Rijnland-Palts gekenmerkt
door een divers cultuurlandschap: vier UNESCO werelderfgoederen, vele musea - waaronder drie regionale musea - en ontelbare
burchten en kastelen zijn slechts enkele
culturele highlights.

Trier, Moezel-Saar

Wel ness en gezondheid

Rijnland-Palts vrij
ontdekken
Een vakantie vol belevenissen zonder
daarbij comfort te hoeven missen - dat
bieden de 10 streken in Rijnland-Palts.
Actief op de vele en barrièrevrij toegankelijke
wandel- en fietsrouten of ontspannen met
wijn en wellness - hier komen alle gasten aan
hun trekken. „Reizen voor iedereen - Barrièrevrijheid getest“ is het keurmerk
voor de betrouwbare planning van
uitstapjes en uw vakantie.
Accessibility
certified

Het natuurlandschap van Rijnland-Palts is rijk aan
natuurlijke rijkdommen zoals schone lucht, mineraalrijke bodems en thermen. Deze bieden de ideale voorwaarden 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 gezondheid en het welzijn van hun bezoekers.

Bad Kreuznach, Nahe

Wandelen in Rijnland-Palts

Rkeormsatmnatirskctheen
Hiwweltour, Rijn-Hessen

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.
5
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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 traditie 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.

Wist u al. .?

…, dat de oudste coöperatie van wijnboeren ter wereld in
het Duitse Mayschoß is gevestigd en meerdere keren is
verkozen tot beste coöperatie van wijnboeren in Duitsland?

Mayschoß, Ahrdal

..., dat de Laacher See het grootste meer van Rijnland-Palts
is?
…, 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
Building, in het Hermitage in St. Petersburg en in het
Kremlin in Moskou is gebruikt?

Wilde katten in nationaal park HunsrückHochwald, Hunsrück

…, dat Hildegard van Bingen - abdis, dichteres, theologe,
natuur- en geneeskundige – een deel van haar leven in
de buurt van de vakantieregio woonde?
…, dat langs de rivieren en hoog boven de valleien van de
Moezel en de Saar 28 burchten, kastelen en ruïnes
de regio sieren?
…, dat er per jaar 80.000 kilo vijgen in de Palts

Kasteelruïne Landshut boven Bernkastel,
Moezel-Saar

worden geoogst en er vanwege het mediterrane,
milde klimaat ook amandelen kiwi‘s en kastanjes
groeien?
…, dat de regio Rijn-Hessen het
grootste wijnbouwgebied van
Duitsland is en de Rheinhessen-AUSGEZEICHNET Vinotheken
voor stijlvol wijngenot staan?
…, dat de koudwatergeiser in Andernach aan de Rijn als de grootste
ter wereld in zijn soort geldt?
…, dat er in het Westerwald een
gecertificeerde helende grot is,
de enige in Rijnland-Palts?

Uitzicht vanaf de Wißberg, Rijn-Hessen
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Andernach, Romantische Rijn

Evenementen
AHRDAL

Ahrdaler „Gipfelfest“

11 tot 14-6-2020 · Ahrdal
15e Ahrdaler Gipfelfest: tijdens het weekend van Sacramentsdag worden wandelaars uitgenodigd op vier buitengewone
toppen waar zij gastronomisch worden verzorgd, vermaakt en het Ahrdal van zijn mooiste kant kunnen zien.

AHRDAL

Klangwelle Bad NeuenahrAhrweiler

8 tot 11 + 15 tot 18-10-2020 · Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gigantische fonteinen en miljarden waterdruppeltjes die meer
dan 30 meter de lucht in schieten, een fascinerend kleurenspel
van licht- en lasereffecten, geniale muziekstukken van klassiek
tot pop en vurige accenten van de pyrotechniek: de watershow
Bad Neuenahr-Ahrweiler verenigt de elementen water, vuur,
lasers, licht en muziek in een unieke megashow waar je kippenvel van krijgt. Voor het jubileumjaar van Beethoven laat de
watershow het Kurpark Bad Neuenahr beven onder het thema
“Beethoven meets Beathoven”.
EIFEL

Europees Folklorefestival

10 tot 13-7-2020 // 9 tot 12-7-2021 · Bitburg
In Bitburg komen elk jaar in het tweede weekend van juli dansen folkloregroepen uit heel Europa en daarbuiten bij elkaar om
samen muziek te maken en te dansen.

Foto: I-Motion

HUNSRÜCK
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EIFEL

Manderscheider Burgenfest

29 + 30-8-2020 // 28 + 29-8-2021
Niederburg Manderscheid

De Niederburg Manderscheid is het toneel van het historische burchtfeest Manderscheid. Hier wordt het leven in de
Middeleeuwen nieuw leven ingeblazen. Minnezangers,
goochelaars, jongleurs of handwerkers vertonen hun
kunsten. Hoogtepunt van het kleurrijke spektakel zijn de
vechtende ridders.

Nature One

31-7 tot 2-8-2020 · Kastellaun
Het NATURE ONE, het grootste rave-festival in Duitsland, lokt in het eerste
weekend van augustus tot 65.000 technofans naar de Pydna bij Kastellaun in
de Hunsrück. Meer dan 300 dj‘s transformeren de voormalige raketbasis in een
bruisende technostad midden in de natuur.

HUNSRÜCK

Kartoffeltage Saar-Hunsrück

10 tot 25-10-2020
Elk jaar vinden in de Hunsrück twee weken lang in oktober de Kartoffeltage Saar-Hunsrück plaats.
Veel gastronomen uit de gemeenten van het Saarland tot ver in de Hunsrück doen mee en bieden
heerlijke aardappelgerechten aan. De Kartoffeltage Saar-Hunsrück worden afgesloten door meer
dan 40 culinaire of regionale evenementen, georganiseerd door gastronomen, steden, gemeenten of
verenigingen.

Het grootste bloemencorso
van Duitsland

NAHE

30-8-2020 // 29-8-2021 · Bad Ems
Het grootste bloemencorso van Duitsland verandert de keizerlijke badplaats jaarlijks in een unieke bloemenzee. Meer
dan 1,5 miljoen bloemen op 30 praalwagens rijden, onder
muzikale begeleiding van Europese topbands, door de stad
en inspireren tienduizenden bezoekers. Een uniek spektakel.
MOEZEL-SAAR

Mythos-Mosel: een reis naar
de riesling

5 tot 7-6-2020 · Detzem bis Wintrich
Ongeveer 100 wijnmakers van de Saar tot aan de Terrassenmosel presenteren hun beste wijnen en tonen samen de
traditie van de wijnbouw aan de Moezel. Tijdens 3 dagen
kunnen gasten kennismaken met talrijke wijnboeren, hun
wijnen en de verschillende locaties, terroirs en stijlen van het
hele wijngebied Moezel-Saar.

MOEZEL-SAAR

Moezel muziekfestival

Juli - december · diverse speellocaties in de gehele
Moezelstreek

1 tot 2-8-2020 // 7 tot 8-8-2021 · Idar-Oberstein
Goud- en zilversmeden, edelsteen- en
diamantslijpers,
graveurs en sieradenontwerpers
presenteren hun
kunststukjes rond
het marktplein in Idar. Het straattheaterfestival verandert de
voetgangerszone Oberstein in een adembenemend, kleurrijk
en fantastisch geheel.
NAHE

Foto: Mosel Musikfestival VAGmbH
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Middeleeuwse markt met
riddertoernooi

18 tot 20-9-2020 // 17 tot 19-9-2021 · 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
aangeboden. Trotse ridders meten zich tijdens het riddertoernooi tegen de achtergrond van de machtige Rotenfels.
PALTS

Het Moezel muziekfestival vindt jaarlijks plaats tussen juli en
december en betovert dankzij de unieke speellocaties de
gehele Moezelstreek. Er is keuze uit buitengewone projecten, concerten met legendarische solisten en spectaculaire
soloprogramma‘s.

Duitse edelsteenslijpers en goudsmedenmarkt met
straattheaterfestival

Foto: Eike Dubois

LAHNDAL

Roze weken vanwege de
amandel-bloesem

1-3 tot 26-4-2020 // Voorjaar 2021 · rechts en links van
de Duitse wijnroute

Aan het begin van de lente in de Palts hult de amandelbloesem in maart of april de hele regio in een betoverend,
luchtig roze kleed. Rondom dit onderwerp worden vele
evenementen zoals, ritjes in een oldtimerbus, proeverijen of
begeleide wandeltochten aangeboden.

PALTS

Een dagje genieten van de
Duitse wijnroute

WESTERWALD

Europese keramiekmarkt

6 en 7-6-2020 · Höhr-Grenzhausen

Altijd de laatste zondag in augustus: 30-8-2020 //
29-8-2021 · 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.

Nibelungen Festival

Foto: Bernward Bertram

17-7 tot 2-8-2020 // 16-7 tot 1-8-2021 · Worms

Op een markt met een lengte van 500 meter wordt alles
getoond wat met keramiek te maken heeft. Daarbij komt de
bezoeker langs kraampjes van ongeveer 150 exposanten uit
heel Europa met gebruiks- en sierkeramiek, echt zoutgeglazuurd steengoed, keramieken sieraden en andere voorwerpen van keramiek.
WESTERWALD

Elk jaar raken duizenden mensen in de ban van de Nibelungen-Festspiele. 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.
ROMANTISCHE RIJN

Kerstdorp Waldbreitbach

29-11-2020 tot 31-1-2021
U kunt de tentoonstelling van meer dan 2500 kerststalletjes
uit de hele wereld tot eind januari 2020 bezoeken. Andere
attracties zijn een drijvende adventskrans en een drijvende
kribbe op de Wied. Ook indrukwekkend is de “Ster van
Bethlehem” - een wandelroute langs tal van kerststalletjes.

Rhein in Flammen

Mei tot oktober // bijv. 4-7-2020 // 3-7-2021 · Bingen/
Rüdesheim
Een heel bijzonder hoogtepunt langs de Romantische Rijn is
het vuurwerkspektakel ‚Rhein in Flammen‘, met vuurwerk,
door Bengaalse vuurwerk verlichte oeverpromenades en
feestelijk verlichte vloten, dat vijf keer per jaar plaatsvindt.

EXPOSITIE “DIE KAISER UND DIE SÄULEN IHRER MACHT. VON
KARL DEM GROSSEN BIS FRIEDRICH BARBAROSSA”

KAMER

In vorstelijke voetsporen

VON KARL DEM GROSSEN BIS FRIEDRICH BARBAROSSA

LANDESAUSSTELLUNG LANDESMUSEUM MAINZ
9 9 2020 BIS 18 4 2021
www Kaiser2020 de
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Abbildung: HLB Fulda, Sign. D 11
(Weingartner Welfenchronik)

SCHAT

9-9-2020 tot 18-4-2021 // Landesmuseum Mainz
Hoe kwamen Karel de Grote of Friedrich Barbarossa op de troon? En
waren er al netwerken en lobbyisten in de middeleeuwen? De grote expositie “Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht.” (“De keizers en de pijlers van
hun macht.” ), die van 09-09-2020 t/m 18-04-2021 in het Landesmuseum Mainz te zien zal zijn, gaat in op precies deze vragen. De fascinerende show met unieke tentoonstellingsstukken belicht voor het eerst het
dynamische netwerk van relaties waarin keizers en koningen, ridders en
keizerlijke vorsten, burgers en steden met elkaar verweven waren.

Foto: Andreas Pacek

RIJN-HESSEN

SCHAT
KAMER

• Historische sprookjeskastelen, burchten en vestingen

Fort Ehrenbreitstein, Romantische Rijn

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 Mittelrhein die nooit werd vernietigd.

• 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
landschapsvormen zijn de antieke werelderfgoedlocaties in Trier, de dom in Speyer, de Opper-Germaans-Raetische Limes alsmede het Obere Mittelrheintal en het als UNESCO Global Geopark aangewezen natuur- en geopark Vulkaaneifel.

• 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 alsmede langs oeroude dorpjes met vakwerkhuizen is
onvergetelijk. 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. Overnachtingen op een wijngoed zijn eveneens mogelijk, net
zoals een bezoek aan de wijngaarden samen met de
wijnboer. Perfect voor wijnproeverijen in een buitengewone omgeving zijn de vele met architectuurprijzen
bekroonde wijngaarden en vinotheken
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Gleiszellen-Gleishorbach, Pfalz

Highlights

In vorstelijke voetsporen

Highlights
A H R DA L
• De Regierungsbunker
In maart 2008 kreeg een uniek bouwwerk van voorbije
tijden een nieuwe functie: de voormalige Regierungsbunker in het Ahrdal opende zijn poorten, die moesten
beschermen tegen atoombommen, als museum. Delen
van de bunker zijn toegankelijk voor bezoekers en trekken
jong en oud van over de hele wereld aan. Voor de verantwoordelijken van het documentatiecentrum, de vereniging
“Alt-Ahrweiler”, is dit zowel een uitdaging als een verantwoordelijkheid, omdat de medewerkers hun 1,5 uur durende
rondleidingen houden in de ondergrondse wereld van een bunker die tot voor kort strikt geheim was.
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
originele 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.

HUNSRÜCK

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

Dat moet u zien!

M O E Z E L- S A A R

• Saarburg
Een vakantie in het Moezelland wordt verrijkt door een bezoek aan de stad Saarburg. De bezoeker wacht een temperamentvolle waterval midden tussen de steegjes van de oude stad,
de pracht van barok, fascinerend vakwerk, een machtige burcht hoog op een bergpad, vele
historische en levendige cultuurschatten en culinaire specialiteiten voor wijnliefhebbers en
fijnproevers. Een stoeltjeslift, die van de rand van de stad naar de Warsberg gaat, biedt een
prachtig uitzicht op de zonovergoten Saargau. Een klein stukje verderop lokt de zomerrodelbaan, het roofvogelcentrum of het leerzame wijnpad waar u heerlijk kunt wandelen.
.
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Highlights

NAHE
• Openluchtmuseum in Bad Sob

Foto: Hans Geo Donsbach

ernheim

Het openluchtmuseum in Rijnland-Pa
lts laat op een aanschouwelijke man
ier zien
hoe de mensen tijdens de afgelopen
500 jaar leefden en werkten. Ongevee
r 40
historische huizen uit verschillende regi
o‘s in Rijnland-Palts zijn getrouw aan
het origineel
weer opgebouwd: dorpssmederijen,
watermolen, kruidenierswinkels, keg
elba
an
of wijnboerderijen nodigen uit tot een
reis naar het verleden. Op actiedagen
gelden er speciale aanbiedingen voor
het hele gezin.

PA LT S

• De Kaiserdom in Speyer

erfgoed - fasDe overweldigende kathedraal in Speyer - UNESCO wereld
erk van de
cineer t bezoekers uit de hele wereld. Als vooraanstaand bouww
is de kathedraal
Romantiek - imposant, eenvoudig en tegelijkertijd statig nd. De dom
met de gewelven en de duidelijke geleding zeer indruk wekke
gebleven kerk uit
werd bijna 1000 jaar gebouwd en is de grootste bewaard

Dat moet
u zien!

zijn tijdperk.
.

W E S T E R WA L D

• Klooster Marienstatt
De abdij van Marienstatt is een cisterciënzerklooster en bedevaartsoord in de gemeente Streithausen in het district Westerwald, Rijnland-Palts. Het is gelegen in een charmante vallei, vier
kilometer van Hachenburg, direct aan de Nister.

12

www.rijnland-palts.nl

www.ahrtal.de | info@ahrtal.de

Betoverende wijnranken in het
Ahrdal
Schitterende tochten midden door de wijngaardterrassen van het
rodewijnparadijs bieden niet alleen een fantastisch uitzicht. Ze
geven ook blik op een van de bekendste rodewijngebieden van
Duitsland. De route door het “paradijs van de rode druiven” is tegelijkertijd ook een informatieve toer. Het schilderachtige rodewijnwandelpad loopt van Altenahr naar Bad Bodendorf, is 35 km lang
en verbindt de wijnplaatsen boven het romantische rivierbed van de
Ahr. Ontdek meer over het wijnbouwgebied en zijn wijnen onder het
genot van een glas wijn tijdens een bezoekje aan een wijnkelder.
De Romeinen waardeerden het Ahrdal al als wijnbouwgebied, wat
u van dichtbij zal ervaren tijdens een bezoek aan de Roemervilla.
Wandel door het middeleeuwse centrum van Ahrweiler en verheug
u op een driegangenwijnmenu.

www.ahrtal.de/Maternus Fiedler
Reisaanbiedingen: Betoverende wijnranken in het Ahrdal
• 2 overnachtingen met ontbijt op tweepersoonskamer (douche/wc)
• 1 x bezoek aan een historische wijnkelder met 1 glas wijn
• 1 x driegangenwijnmenu
• 1 x wandelkaart
• 1 x entree voor de Roemervilla
• 1 x dagentree voor de Ahr-Thermen
• Informatiemap
• Reisepreissicherungsschein (bewijs van verzekering in geval van
betalingen ten gunste van de reisorganisator)
Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer
vanaf € 149,–
AHRTAL-TOURISMUS BAD NEUENAHR-AHRWEILER E.V.
Hauptstr. 80 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: +49 2641 91710
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www.eifel.info/nl | info@eifel.info

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 Gerolstein, 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 molenstenen bereikt u uiteindelijk Gerolstein, dat omringd wordt door rotsen,
die de overblijfselen van een tropisch rif zijn.

Reisaanbiedingen: 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

€ 269,– / toeslag voor eenpersoons kamer vanaf € 69,EIFEL TOURISMUS GMBH
Kalvarienbergstr 1 · 54595 Prüm · Tel.: +49 6551 96560
14
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www.hunsruecktouristik.de/nl
info@hunsruecktouristik.de

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.

Reisaanbiedingen: Hunsrücker droomdagen
• 2 x overnachtingen / ontbijt op de kamer met douche/wc
• 1 x driegangenmenu (diner)
• 1 wandelinformatiepakket voor geselecteerde wandelingen
1 x per kamer
Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer:
vanaf

€ 125,–

HUNSRÜCK-TOURISTIK GMBH
Gebäude 663 · 55483 Hahn-Flughafen
Tel.: +49 6543 507700
15
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www.visitmosel.de | info@mosellandtouristik.de

Moezel-fietspad - “de klassieker” van Trier naar Koblenz
Deze fietsroute is geschikt voor alle fietsers die willen genieten
van hun doordeweekse vakantie. In vier dagen doorkruist u het
Moezelland van Trier naar Koblenz. De vele bezienswaardigheden
in de prachtige wijndorpjes en plaatsjes waar de route doorheen
leidt, wachten erop ontdekt te worden.

Reisaanbiedingen: Moezel-fietspad
• 5 x overnachting met ontbijt op geselecteerde adressen, kamer
met douche/wc (Trier, Trittenheim, Reil, Treis-Karden, Koblenz)
• 1 x boottocht van Zeltingen naar Traben-Trarbach en boottocht
van Cochem naar Treis-Karden, telkens incl. fietstransport op
de boot (enkel in het vaarseizoen van mei tot oktober)
• 1 x wijnproeverij bij een wijnboer
• 1 x driegangendiner
• 1 x fietskaart “Mosel-Radweg” schaal 1:50.000 (1 x per kamer)
Informatiemap (1 x per boeking)
Prijs per person tweepersoonskamer €
eenpersoonskamer € 431,–

Foto: Heinz Peierl
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325,– /

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

info@naheland.net / www.naheland.net
Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender

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.

Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender

Reisaanbiedingen: 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
€ 173,– / op basis van een eenpersoonskamer € 195,–
Prijs B per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf
€ 180,– / op basis van een eenpersoonskamer € 210,–
NAHELAND-TOURISTIK GMBH
Bahnhofstraße 37 · 55606 Kirn · Tel.: +49 6752 137610

Foto: Naheland-Touristik GmbH/ Peter Bender
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Zonder bagage wandelen
op het Pfälzer Waldpfad

www.wandermenue-pfalz.de | info@pfalz-touristik.de

Spectaculaire rotsen, diepe dalen en vooral idyllische bossen over
een afstand van 144 kilometer! U doorkruist het biosfeerreservaat
Pfälzerwald-Nordvogesen, een van de grootste bossen van Duitsland. Kom bij op de uitgestrekte wandelpaden en laat u inspireren
door de stilte en de schoonheid van de ongerepte natuur.

Pfälzer Waldpfad deel 1 1 (5 overnachtingen, 4 etappes)
Dag 1: reis naar Trippstadt
Dag 2: Kaiserslautern - Trippstadt (22 km, 480 Hm)
Dag 3: Trippstadt - Heltersberg (22 km, 340 Hm)
Dag 4: Heltersberg - Rodalben (18 km, 490 Hm)
Dag 5: Rodalben - Merzalben (15 km, 300 Hm)
Dag 6: vertrek vanaf Rodalben of rustdag of verder wandelen

Inbegrepen in de prijs:
Overnachtingen, ontbijt in hotels of pensions. Alle kamers met
douche/bad en wc, toeristenbelasting, transport van de bagage
bij wisselen van hotel, wandelkaart met routebeschrijving,
wandeloorkonde en speldje. Bij maar een of twee deelnemers
toeslag voor transport (1 deelnemer € 40,- en bij 2 deelnemers
ieder € 20,-).

Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer
vanaf € 365,– (toeslag eenpersoonskamer € 95,–)

PFALZ.TOURISTIK E.V.
Martin-Luther-Straße 69 · 67433 Neustadt an der Weinstraße
Tel.: +49 6321 3916-0

Pfälzer Waldpfad deel 2 (5 overnachtingen, 4 etappes)
Dag 1: reis naar Rodalben
Dag 2: Merzalben - Hauenstein (19 km, 480 hm)
Dag 3: Hauenstein - Dahn (18 km, 530 hm)
Dag 4: Dahn - Erlenbach (18 km, 570 hm)
Dag 5: Erlenbach - Schweigen (18 km, 550 hm)
Dag 6: vertrek vanaf Schweigen
Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer vanaf
€ 435,– (toeslag eenpersoonskamer € 85,–)
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www.westerwald.info | mail@westerwald.info

3 x 8 dagen WesterwaldSteig
(elk 6 korte etappes) – incl.
bagagetransfer
Wandelen door het Westerwald – op de WesterwaldSteig
De WesterwaldSteig, dé wandelroute in het Westerwald, biedt over
een afstand van 235 km afwisseling, avontuur, plezier en natuur.
De wandelroute is door de Duitse Wandelvereniging gecertificeerd
als kwaliteitswandelroute “Wanderbares Deutschland”. De WesterwaldSteig behoort tot de “Top Trails of Germany”, de beste wandelroutes van Duitsland. U kunt kiezen uit drie varianten – Variant 1:
U wandelt in zes dagen van Herborn naar Nistertal. De lengte van
de etappes ligt tussen de 12 en 17 km per dag. Variant 2: U wandelt in zes dagen van Nistertal naar Weyerbusch. De lengte van de
etappes ligt tussen de 12 en 15 km per dag. Variant 3: U wandelt
in zes dagen van Weyerbusch naar Bad Hönningen. De lengte van
de etappes ligt tussen de 10 en 14 km per dag.

Reisaanbiedingen: 3 x 8 dagen WesterwaldSteig
• 7 overnachtingen incl. ontbijt en bagagetransfer
• Te boeken van april tot november. De delen kunnen apart
worden geboekt!
Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer: per
variant € 530,– (eenpersoonskamer + € 130,–)

WESTERWALD TOURISTIK-SERVICE
Kirchstr. 48a · 56410 Montabaur
Tel.: +49 2602 30010
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Wijnweekend
Een drankje, zoals de natuur ons geeft: wijn. Tijdens ons wijnweekend beleeft u zorgeloze dagen direct bij de wijnbouwer. Kijk
met hem mee over zijn schouder terwijl hij zijn beroep uitoefent
en proef de wijn ter plekke. Ontdek de schitterende omgeving
tijdens een uitstapje door de wijngaarden met een huifkar. Tijdens
de Doctor-wijntocht beleeft u verhalen van dichtbij met onze historisch geklede stadsgids, die u over de sporen van de Doctor-saga
door Bernkastel-Kues leidt.

Foto: Zimmermann

Foto: Christopher Arnoldi

Reisaanbiedingen: Wijnweekend
• 3 x overnachting met ontbijt in de geboekte categorie
• 2 x regionaal driegangenmenu
• 1 x Doctor-wijntocht in Bernkastel-Kues
• 1 x huifkartocht met picknickmand
• Barbecue-avond met wijnproeverij bij een wijnboer

Vakantieland Cochem te water
ontdekken

• Wijncadeau ter afscheid
tweepersoonskamer vanaf € 285,– /
eenpersoonskamer vanaf € 315,–
Te boeken vanaf 5 personen
WEIN- UND FERIENREGION BERNKASTEL-KUES GMBH
Gestade 6 · 54470 Bernkastel-Kues · Tel.: +49 6531 50019

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

Ontdek Cochem en de unieke natuur van de Moezel tijdens een
gezellige boottocht en geniet van een aangenaam driesterrenverblijf in Cochem.

Foto: Tourist-Information Ferienland Cochem

Reisaanbiedingen: Vakantieland Cochem te water
ontdekken
• 3 x overnachting incl. ontbijt in een driesterrenhotel
• 1 x boottocht
Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer:

€ 299,–

TOURIST-INFORMATION FERIENLAND COCHEM
Endertplatz 1 · 56812 Cochem · Tel.: +49 2671600425
Foto: Tourist-Information Ferienland Cochem
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Koblenz - dromerige uitzichten

www.koblenz-touristik.de
buchungsanfragen@koblenz-touristik.de

Koblenz is niet alleen een van de oudste steden van Duitsland,
maar ook een van de meest veelzijdige: de beroemde Deutsche
Eck, het keurvorstelijke paleis en het boven alles uittorende Fort
Ehrenbreitstein, een spectaculaire kabelbaan en nog veel meer.
Geschiedenis en verhalen begeleiden bezoekers tijdens een rondleiding door de meer dan 2000 jaar oude stad. Vanaf de Deutsche Eck gaan de panoramacabines van de kabelbaan over de Rijn
omhoog naar het Cultuurcentrum fort Ehrenbreitstein. Het Fort
werd tussen 1817 en 1828 in zijn huidige vorm gebouwd door
Pruisen, maar zijn geschiedenis gaat veel verder terug. De vier
tentoonstellingsruimtes van het Landesmuseum Koblenz trekken
bezoekers met gevarieerde presentaties.

Foto: Lufthelden

Reisaanbiedingen: Koblenz - dromerige uitzichten
• 2 x overnachting met ontbijt in Koblenz of in de regio
(afhankelijk van beschikbaarheid)
• Combiticket (2 x kabelbaanrit en entree voor Cultuurcentrum
fort Ehrenbreitstein)
• Rondleiding van een uur door Fort Ehrenbreitstein
• 1x halfpension of driegangenmenu in een restaurant in Koblenz
• Begeleide toer door de “romantische oude stad Koblenz”
Boekbare periode: dagelijks van april tot oktober, op aanvraag.
Prijs vanaf € 180,– per persoon in tweepersoonskamer/
toeslag eenpersoonskamer € 40,– tot € 50,–
Minimaal aantal deelnemers: 20 personen - vanaf 20 betalende deelnemers 1 gratis
plaats in tweepersoonskamer

Foto: Piel Media

Mountainbiken en Smullen

Koblenz-Touristik GmbH
Bahnhofplatz 7 · 56068 Koblenz · Tel.: +49 261 30388-19

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

Speciale mountainbike-aanbieding
Over 900 km bewegwijzerde mountainbikeroutes in het Natuurpark
Biosphärenreservat Pfälzerwald. Het mountainbikepark ligt midden
in het Natuurpark Pfälzerwald – het grootste aaneengesloten bosgebied en het meest indrukwekkende bonte zandsteenlandschap
van Duitsland. Een natuurparadijs voor gepassioneerde mountainbikers – in elk seizoen te „befietsen“. Het Mountainbikepark 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.

Foto: WOM

Reisaanbiedingen: 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.
Hauptstraße 22 · 67705 Trippstadt · Tel.: +49 6306 992 39 60
Foto: WOM
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Bosbaden in het Wiedtal
Shinrin Yoku - dat is de naam van de uit Japan afkomstige bostherapie. Onthaasting en welzijn staan bij het bosbaden centraal.
“Shinrin Yoku” betekent het onderdompelen in de sfeer van het
bos. Het zou goed zijn voor het immuunsysteem, de bloedsomloop
en het verminderen van stress. De toeristenvereniging van Wiedtal
biedt workshops midden in het natuurpark Rhein-Westerwald aan
onder vakkundige begeleiding. De gids opent het bewustzijn voor
het bos als plaats voor kracht en ontspanning. Speciale ademhalings- en ontspanningstechnieken intensiveren de belevenis. Deze
zijn ook later in het dagelijkse leven toe te passen. Geraakt door de
natuur: deze dag zal nog lang effect hebben! Er kunnen ook weekendarrangementen worden geboekt. Iedere deelnemer ontvangt
een wandelkaart en een bosverrassing.

www.wiedtal.de I info@wiedtal.de

Foto: Andreas Pacek

Reisaanbiedingen: Workshop bosbaden van 3 uur
• Wandelkaart
• Bosverrassing

€ 19,– per persoon (8 tot 16 personen per groep)
Onze hotelarrangementen voor bosbaden vindt u op
www.wiedtal.de of in de flyer die wij u graag gratis toesturen.

Foto: Andreas Pacek

De Wäller Tour Iserbachschleife, Westerwald
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TOURISTIK-VERBAND WIEDTAL e.V.
Neuwieder Straße 61 · 56588 Waldbreitbach
Tel.: +49 2638 4017

Informatie voor
touroperators
Zoekt u een ervaren en betrouwbare partner in Rijnland-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 touroperators/reisaanbieders en treedt slechts op als tussenpersoon voor
aanbiedingen en arrangementen in deze brochure.
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Let op: de aanbiedingen in de B2B brochure ontvangt u op aanvraag
en naar beschikbaarheid. De voorwaarden van de touroperator/reisaanbieder 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 annuleringsvoorwaarden worden rechtstreeks met de aanbieder overeengekomen. In het verdere verloop wordt rechtstreeks bij de aanbieder geboekt.
In opdracht van de RPT
Contact Nederland:
Color Travel Services
Hans van Wamel
T: +31 348 430829
incoming@rijnland-palts.nl
Contact Vlaanderen:
KonsulTra bvba
Kris Van den Broeck
T: +32 468 172846
incoming@rijnland-palts.nl

Burcht Berwartsein bij Erlenbach, Palts

Kwaliteitskeurmerk in Rijnland-Palts
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.

Accessibility
certified

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

Uitgegeven door: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Löhrstrasse 103-105, 56068 Koblenz, Duitsland
Vormgeving: shapefruit AG, Bad Neuenahr, Duitsland
Foto‘s: 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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