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Attracties en bezienswaardigheden langs de Rijn
UNESCO Werelderfgoed Bovenvallei van de Midden-Rijn
01

Deutsches Eck - Koblenz

Aan het wereldberoemde Deutsche Eck, waar de Moezel in de Rijn uitmondt, ligt één van
Duitslands mooiste steden: Koblenz. Het Deutsche Eck is gratis toegankelijk.
Informatie: www.koblenz-touristik.de

02

Vesting Ehrenbreitstein - Koblenz

Het Ehrenbreitstein was één van de machtigste vestingcomplexen in Europa. Vandaag is
er een kabelbaan het aansluiten van de Dt. Eck met het Pruisische vesting. Het fort is
een evenement locatie en biedt bezoekers de vesting park, tentoonstellingen, gastronomie en een jeugdherberg. Informatie: www.tor-zum-welterbe.de

03

Ruppertsklamm (Ruppertskloof) - Lahnstein

Ligt aan de B 260 tussen Lahnstein en Bad Ems. Een ongeveer 1,5 km lang wild en heel
romantisch rotsenravijn met ca. 235 m hoogteverschil. Deze wandeling, die ongeveer
één uur duurt, maakt zowel deel uit van de topwandelroute “Rheinsteig” als ook van de
kwaliteitswandelroute “Lahnwandelroute”.
Informatie: www.lahnstein-tourismus.de

04

Mijnbouwmuseum Lahnstein - Friedrichssegen

Getoond worden een groot aantal historische mijnbouwfoto’s, talrijke mineralen en een
7,25 meter lang model van het Friedrichssegener dal met gebouwen en fabrieksinstallaties uit de tijd rond 1900. Adres: Ahlerhof.
Geopend van april t/m oktober, dinsdags 14 -17 uur (of na afspraak tel. 02621 50848).
Informatie: www.lahnstein-tourismus.de

05

Burcht Lahneck - Lahnstein

Omstreeks het jaar 1245 gebouwd door Siegfried III van Mainz. Kapel, ridderzaal,
verzamelingen, rondleidingen; burchtrestaurant.
Geopend van 1 april t/m 1 november, dagelijks van (maandag gesloten).
Rondleidingen: ieder heel uur. Highlights zijn de maandelijkse rondleidingen bij kaarslicht; Informatie: www.burglahneck.de en www.lahnstein-tourismus.de

06

Stadsmuur, Heksentoren, Museum - Lahnstein

Bezienswaardig zijn de historische stadsmuur met een verdedigingsgang, de verdedigingstoren en het museum. Tentoonstelling in de Hexenturm (Heksentoren) met een
afdeling voor volkenkunde van de prehistorie en de vroegste geschiedenis, en ambachten; het Stadtmauerhäuschen (Stadsmuurhuisje), een woonhuis in de stijl van de eerste
helft van de 20e eeuw. Stadsarchief: Kaiserplatz 1, met documenten van de recentere
stadsgeschiedenis (tel. archief: 02621 914296). Bezichtigingen en rondleidingen:
Toeristeninformatie, tel. 02621 914171; Informatie: www.lahnstein-tourismus.de

07

CCO - Carnavalsmuseum - Lahnstein

Gevestigd in het slot Martinsburg, Schlossstraße 1, parkeerplaats naast het slot.
Geopend van mei t/m oktober, zondags van 15:00 tot 16:30 uur
(of na afspraak, tel. 02621 4732 of 0171 9557169); Informatie: www.cco-lahnstein.de

08

Allerheiligenbergkapelle - Lahnstein

In 1671 bouwde de vroege vogel Johan Philipp Trarbach een kapel en een kluis op de
120 meter hoge bergtop Allerheiligenberg, die hoog boven de monding van de Lahn ligt.
Het laat-neogotische gebouw van de hal is een populair uitkijkpunt. In het weekend
wacht de wandelaar op een pelgrimstocht.

09

Landbouwmuseum - Braubach

Bezichtigd worden kunnen de molensteen, het maalwerk en de maalgang uit de 17e
eeuw evenals landbouwgereedschappen, keramiek uit het Westerwald en schilderijen
van de al overleden kunstenaar Karl Heidenbach. Molen vor dem Obertor,
Brunnenstraße 4. Geopend: het gehele jaar door, dagelijks van 10:00 tot 20:00 uur.
Entree gratis. Tel. 02627 9820; Informatie: www.zum-weissen-schwanen.de

10

Marksburg - Braubach

De Marksburg is de enige onverwoeste hooggelegen burcht langs de Midden-Rijn en
dateert uit de 12e tot 14e eeuw; de bastions uit de 17e eeuw. Bezienswaardig zijn
vooral de ruitertrap, de kanonnenbatterijen, de kruidentuin, de wijnkelder, de keuken, de
kemenaden, de ridderzaal, de kapel, de wapenuitrustingen en de folterwerktuigen.
Bezoekersparkeerplaats en gastronomie direct naast het kasteel.
Geopend/burchtrondleidingen: van midden maart tot begin november,
dagelijks van 10 tot 17 uur. Van november t/m maart dagelijks van 11 tot 16 uur.
Gesloten op 24 en 25 december. Tel. 02627 206 (bezoekersservice).
Informatie: www.marksburg.de

11

Burcht Sterrenberg - Kamp-Bornhofen

Sterrenberg is de oudste van de zogenaamde „Vijandige Gebroeders“, iets lager gelegen
dan burcht Liebenstein. Het is een voorbeeld van de wederopbouw van burchten in de
huidige tijd. Tot op grote afstand zichtbaar behield de Sterrenberg zijn oorspronkelijke
witte kleur. Toegang is mogelijk via wandelwegen en via een rijweg. Gastronomie en
rondleidingen. Inlichtingen: tel. 02627 9820. Informatie: www.burg-sterrenberg.de

12

Burcht Liebenstein - Kamp-Bornhofen

Gelegen op een schitterende locatie, hoog boven de Rijn. Burcht Liebenstein, gebouwd
in de 12e of de 13e eeuw, bezit een opmerkelijke gotische woontoren uit de 14e eeuw.
Toegang via wandelwegen en een rijweg. Gastronomie. Bezichtiging alleen van het buitencomplex. Inlichtingen: tel. 06773 308 en 251.
Informatie: www.castle-liebenstein.com

13

Vlotvoerders- en Schippersmuseum - Kamp-Bornhofen

Een lange traditie verbond Kamp-Bornhofen met de vlotvaart; tegenwoordig herinnert
hier nog een klein museum aan dit hoofdstuk van de Duitse binnenscheepvaart.
Rheinuferstraße 34 (in het Raadhuis), tel. 06773 573 en 9373.
Geopend van mei t/m oktober, woensdags van 14:30 tot 17:30 uur.
Informatie: www.floesser-schiffermuseum.kamp-bornhofen.de

14

Hindenburgplateau - Kestert

Het Hindenburgplateau biedt zowel een prachtig uitzicht op de „Vijandige Gebroeders“,
de burchten Sterrenberg en Liebenstein, als ook op het klooster Bornhofen. Bereikbaar
via de wandelroute “Rheinsteig” en via een rijweg.

15

Burcht Maus - Wellmich

Een idyllisch gelegen burcht in de Loreleystad Sankt Goarshausen – Wellmich. Was
sinds 1806 een halve ruïne en werd tussen 1900 en 1906 weer opgebouwd.
Klassieke concerten en rondleidingen op aanvraag bij de Loreley-Touristik (toerisme),
tel. 06771 910-0; Informatie: www.loreley-touristik.de;
Huwelijksvoltrekkingen door de Burgerlijke Stand in de Ridderzaal, tel. 06771 919137;
Informatie: www.burg-maus.de

16

Burcht Rheinfels - St. Goar

Gelegen tegenover St. Goarshausen (autoveerverbinding). De ruïne van de burcht
Rheinfels is de omvangrijkste burchtruïne langs de Rijn. De onderaardse gangen zijn zeer
indrukwekkend, evenals het museum en het uitzicht. Rondleidingen, gastronomie, hotel
en souvenirshop. Parkeerplaats direct naast de burcht.
Geopend van maart t/m oktober, dagelijks van 9 tot 18 uur. November t/m maart:
Rondleiding bij goede weersomstandigheden. Tel. 06741 7753.
Informatie: www.st-goar.de/17-0-burg-rheinfels.html

17

Loreley-Museum - St. Goarshausen

Wijn- en heemkundemuseum in de historische stadstoren aan het einde van de oude
stadskern (vierhoekige toren). Adres: Burgstraße 35. Geopend van 1 april t/m
31 oktober, dagelijks vanaf 13:00 uur. (dinstag gesloten) Tel. 06771 2384.

18

Drieburchtenuitkijkpunt - Patersberg

Prachtig uitzicht op de burchten Rheinfels, Katz en Maus, evenals op de Loreley-rots.
Patersberg boven Sankt Goarshausen.

19

Loreley-Bezoekerscentrum op het Loreley-Plateau

Het beleveniscentrum geeft inzicht in de geschiedenis, de cultuur en de natuur van de
regio, en in de mythe Loreley. Een 3-D-film geeft indrukken van het Loreley-dal.
Gastronomie en toeristeninformatie. Op de Loreley-rots, direct aan de topwandelroute
“Rheinsteig”. Speciale aanbiedingen, groepsrondleidingen: tel. 06771 599093.
Openingstijden: Pasen t/m eind oktober van 10 tot 17 uur; Bus- en personenautoparkeerplaatsen direct naast het Loreley-Bezoekerscentrum.
Informatie: www.loreley-besucherzentrum.de

20

Loreley-Bob - Zomer rodelen

Openingstijden: Midden maart März t/m begin november, daags van 10 tot 17 uur,
bij geschikt weer. Info: www.loreleybob.de

21

Pfalzgrafenstein - Kaub

Direct na de Loreley is de „Pfalz“ waarschijnlijk het meest geliefde fotomotief van het
UNESCO-Werelderfgoed. Een midden in de Rijn voor Kaub op een rotseiland gelegen
unieke waterburcht, gebouwd in het jaar 1327. De overtocht wordt met een personenveer gemaakt. Afvaarttijden naar de burcht Pfalzgrafenstein via www.faehre-kaub.de
Openingstijden: van april t/m oktober, dagelijks van 10 tot 18 uur; in de maand maart
van 10 tot 17 uur. In de maanden november, januari en februari: in het weekeinde van
10 tot 17 uur. In de maand december gesloten;
tel. 06774 222 of mobil 0172 2622800; Informatie: www.dieburgpfalzgrafenstein.de

Blücher Museum Kaub am Rhein

Herinneringen aan een Duits noodlotsjaar. Het museum biedt onderdak aan een verzameling van militaire voorwerpen en documenteert de overtocht van de Pruisische veldmaarschalk Blücher met zijn leger naar het in de Rijn gelegen kasteel Pfalzgrafenstein
tijdens een veldtocht tegen Napoleon in de jaren 1813/14.
Adres: Blücher-Museum, Metzgergasse 6 (Altstadt), tel. 06774 400;
Openingstijden en informatie onder www.bluechermuseum-kaub.de

UNESCO-Werelderfgoed Romeinse Limes - Bad Ems

Baedeker's rotspad met de Heinzelmannsgrotten Bad Ems

46
Educatief wandelpad „Grube Holzappel“
(Mijn van Holzappel) 15 panelen markeren de belangrijkste plaatsen van de mijnbouwgeschiedenis van dit gebied. Het educatieve wandelpad is ca. 1 km lang en voert over
het voormalige mijnterrein. Toerit: van Holzappel komend even buiten het dorp richting
Nassau aan de parkeerplaats aan de B417, inrit Schachtweg.
Rondleidingen op aanvraag, tel. 06439 7879. Informatie: www.holzappel-herthasee.de

Dwars door Bad Ems verloopt het grootste archeologische monument in Duitsland: de
Romeinse Limes. Te bezichtigen zijn talrijke reconstructies en uitgravingen, bijv. de
begaanbare „Stefansturm“ (Stefanstoren) in Arzbach, of de oudste gereconstrueerde
toren op de Wintersberg met aangesloten gastronomie;
tel. 02603 9415-0; Informatie: www.bad-ems.info

24

Een wild en heel romantisch rotspad hoog boven de kuurstad met grandioze uitzichten
op het Lahndal, dat al in de 19e eeuw tot het verplichte programma van de kuurgasten
behoorde. Onderweg liggen de van sagen omwonden Heinzelmanns-grotten. Aan het
einde van het traject kan de Concordiatoren met een prachtig panoramauitzicht bestegen, en de aangesloten gastronomie bezocht worden. Toegang tot het rotspad:
Grabenstraße (bij de parkeergarage); tel. 02603 9415-0; Informatie: www.bad-ems.info

25

Historisch Kurpark - Bad Ems

In het hart van het historische kuurgebied, direct aan de oever van de rivier, ligt het
Kurpark van Bad Ems. Een plaats voor rust en ontspanning.
Tel. 02603 9415-0; Informatie: www.bad-ems.info

26

Kurwaldbahn (Kurwald-Kabelspoorbaan) - Bad Ems

Kabelspoorbaan met twee cabines, die in pendelverkeer lopen en een hoogteverschil
van 138 meter bij een maximale stijging van 78% = 38° overbruggen. De kabelspoorbaan verbindt de binnenstad van Bad Ems met het Bismarckplateau. Dalstation:
Römerstraße 18. Dagelijks van 6:15 tot 22:30 uur (vanaf het dalstation) resp. 6:15 tot
22:15 uur (vanaf het bergstation), zondag vanaf 8:00 uur.

27

Casino Bad Ems

Het oudste casino in Duitsland. Volg de sporen van keizers en koningen en beleef bij ons
een opwindende tijd, ver weg van het alledaagse.
Klassiek spel dagelijks van 18:00 tot 02:00 uur. Speelautomaten: maandags t/m
vrijdags van 18 tot 2 uur; zaterdags en zondags van 14 tot 2 uur.
Römerstraße 8, tel. 02603 4541. Informatie: www.spielbank-badems.de

28

Kurzaalgebouw met Marmorsaal (Marmerzaal) en
Kurtheater - Bad Ems

Van dit architecturele pronkstuk van Bad Ems maakt vooral de prachtige feestzaal met
zijn muurschilderijen en zijn zuilen uit Lahndalmarmer diepe indruk.
Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 10 tot 12 en van 16 tot 18 uur.

29

Russisch-orthodoxe Kerk - Bad Ems

30

Emser Bergbaumuseum (Mijnbouwmuseum) - Bad Ems

Gebouwd in 1876 voor de talrijke Russische kuurgasten (tsarenfamilie). Adres:
Wilhelmsallee 12, tel. 02603 4491.
Openingstijden: van april t/m oktober, dinsdags t/m vrijdags 14 tot 17 uur; zaterdags
13:30 tot 16:30 uur; zondags 14 tot 17 uur. Van november t/m maart: op aanvraag.
In 1996 werd het Bad Emser mijnbouwmuseum in het historische mijnopzichtershuis
geopend. Hier krijgen bezoekers aan de hand van voorwerpen en afbeeldingen een
indruk van het tijdperk waarin in Bad Ems ertsen aan de oppervlakte gebracht werden.
Adres: Emser Hütte 13, tel. 0175 2602034. Openingstijden: maart t/m oktober,
zondags 14 tot 16 uur en na afspraak. Informatie: www.emser-bergbaumuseum.de

31

Brunnenhalle (Bronnenhal) - Bad Ems

Historische bronnenhal met het beroemde „Emser Kränchen“ (Emser kraantje) en verdere warmwaterbronnen. Een bezichtiging van de bronnenhal is mogelijk, voor zover dit
voor het verloop van het normale hotelbedrijf niet storend is.

32

Emser Therme - Bad Ems

In Gesundheitsort nodigt Bad Ems de Emser Therme een van de meest moderne en aantrekkelijke thermale baden in Duitsland om te ontspannen. Thermale baden, sauna park,
een spa en fitness galerij Panorama bieden wellness en gezondheid op het hoogste
niveau. Uniek is Duitslands eerste drijvende rivier-sauna.
Adres: Viktoriaallee 25, tel. 02603 97900. Informatie: www.emser-therme.de

33

Kuur- en Stadsmuseum Bad Ems

Het museum vertelt de geschiedenis rond de kuur en het toerisme in het Lahndal.
Verdere thema’s zijn de Romeinse Limes, het oude Ems en kunst uit de omgeving.
Adres: Römerstraße 97, tel. 02603 3572.
Openingstijden: april t/m oktober, dinsdags t/m vrijdags en zondags 14 tot 17 uur. Van
november t/m maart, woensdags en vrijdags 14 tot 17 uur. Toegang gratis. Bijzondere
rondleidingen voor groepen mogelijk. Informatie: www.museum-bad-ems.de

34

Golfplatz Denzerheide - Bad Ems

35

Dausenau aan de Lahn

In Bad Ems bevindt zich een van de mooiste golfbanen in Duitsland.
Bad Ems-Denzerheide, tel. 02603 6541. Informatie: www.mgcbadems.de
Het plaatsje Dausenau is geliefd bij vrijetijdskapiteins, peddelaars en fietsers. Een kanoverhuurbedrijf en de gastronomie nodigen tot een verblijf uit. Dausenau bezit het op één
na oudste laatgotische vakwerkraadhuis in Duitsland (gebouwd in 1432), de St.
Kastorkerk met een kostbaar vleugelaltaar, de oude stadsmuur met zeven verdedigingstorens en de 1000 jaar oude gerechtseik, met een omvang van 15 meter.
Inlichtingen: Heemkunde- en verkeersvereniging, tel. 02603 13964.

36

Burcht Nassau - Nassau aan de Lahn

Gebouwd omstreeks het jaar 1120 door de graven van Laurenburg; na de Nassausche
landverdeling van het jaar 1255 in onverdeeld eigendom van de afstammelingen van de
beide Gravendynastieën. Bezienswaardig is de stamboom van het geslacht OranjeNassau. Gastronomie. Het burchtcomplex is gratis te bezichtigen. Toegang zowel via een
wandelpad als ook per auto (Burgbergweg) mogelijk; parkeerplaats direct naast de
burcht. Rondleidingen kunnen geboekt worden via het tel.nr. 02604 9525-0.
Openingstijden: van april t/m oktober: dinsdags t/m zondags van 11 tot 18 uur.
Tel. 02604 9449437. Informatie: www.burg-nassau-oranien.de

37

Günter-Leifheit-Cultuurhuis - Nassau aan de Lahn

Permanente tentoonstelling van de werken van de schilderes Gerda Dürrbaum evenals
wisselexposities in de museumsruimten. Openingstijden: maandags t/m vrijdags 10 tot
12 uur en 14 tot 17 uur. In het Cultuurhuis is ook de Tourist-Information (de VVV ofwel
toeristeninformatie) gevestigd.
Adres: Obertal 9a, tel. 02604 9525-0. Informatie: www.nassau-touristik.de

38

Freiherr vom Stein Park - Nassau aan de Lahn

Landschapspark in Nassau direct aan de Lahn. Evenementen, speeltuin, minigolf en
SupaGolf-baan, café / restaurant. Informatie: 02604 9522-0

39

Monument en Kasteelruïne Stein - Nassau aan de Lahn

Het monument van de Reichsfreiherr (Baron) vom und zum Stein en de kasteelruïne
bevinden zich aan de voet van Burcht Nassau aan de Burgberg.
Inlichtingen: tel. 02604 95250.

40

Stein’sches Slot - Nassau aan de Lahn

Het geboortehuis van de Freiherr (Baron) vom und zum Stein. Rondleidingen in de achthoekige nieuwgotische toren op aanvraag. Inlichtingen: tel. 02604 97080.

41

Bruchhäuser Molen - Dies

Ponyboerderij, restaurant, pension in het mooie Gelbachdal temidden van een bosrijke
omgeving aan de rand van het Natuurpark Nassau. Ideaal om te wandelen, paard te rijden of zomaar te ontspannen. Inlichtingen: tel. 06439 258.

42

44
Herthasee (Herthameer) bij Holzappel
Romantisch meer(tje), geschikt om te zwemmen en te vissen. Beachvolleybalveld,
zwemeiland. In de directe omgeving: minigolf, tennis en wandelwegen.
De Herthasee ligt direct aan de B 417; tel. 06439 5385. Geopend, afhankelijk van de
weersomstandigheden, van ca. half juni tot eind augustus, dagelijks van 8 tot 20 uur.
45
Heemkunde- en Mijnbouwmuseum Holzappel
Het museum informeert over drie hoofdthema´s: het leven van Graaf Peter Melander;
wooncultuur van de 19e eeuw en de geschiedenis van de ertsafbouw in de streek
rondom Holzappel.
Adres: Hauptstraße (in het oude raadhuis aan de Marktplatz), tel. 06439 7542 of 7431.
Openingstijden: van maart t/m oktober, zaterdags van 15 tot 17 uur en na afspraak.
Informatie: www.holzappel-herthasee.de
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43
Burcht Laurenburg - Laurenburg
Burchtruïne met een bewoonde wachttoren. Stamburcht van het Geslacht Nassau – van
hen stammen het Nederlandse Koningshuis en de Groothertogen van Luxemburg af. Het
militaire museum kan bezichtigd worden. Een torenbezichtiging is eveneens mogelijk.
Parkeren bij de burcht. Openingstijden: van april t/m oktober: za 10 tot 18uur en
zondag 10 tot 16 uur, november-maart gesloten. Informatie: www.burg-laurenburg.de

Kloster Arnstein - Obernhof

Bedevaartsoord en jeugdontmoetingscentrum. In de oude Norbertijnerabdij hoog boven
de Lahn werken sinds 1919 leden van de Orde van de Heiligste Harten. De bouw van de
burcht Arnstein begon al vóór 1000 na Chr. In 1139 werd het klooster gesticht.
Bezienswaardig is het hoogaltaar in de kloosterkerk. Rondleidingen op aanvraag.
Jeugdontmoetingscentrum klooster Arnstein. Heilige mis: zondags 10:30 uur.
Toegang: wandelpad en rijweg; parkeerplaats naast het klooster.
Tel. 02604 97040. Informatie: www.sscc.de

47
Burchtruïne Balduinstein
Schilderachtige kasteelruïne over Balduinstein. Het gaat terug naar aartsbisschop
Balduin von Trier, die het bouwde als een verdedigingsvesting tegen de Schaumburg.
Het kasteel is tegenwoordig een all-inclusive ontmoetingsplaats. Bezoek op aanvraag.
Tel. 06432 81305 of 83910. Info: www.jugendburg-balduinstein.de
48
Grindgat Diez
Spectaculair, 18 meter diep, glashelder meertje aan de stadsrand van Diez, omringd
door steil afvallende rotswanden. Duikparadijs, grote ligweide, parkeerplaatsen. Het
Grindgat ligt aan de B417 richting Altendiez; aan de rotonde de bewegwijzering volgen.
Openingstijden (afhankelijk van de weersomstandigheden; tel. 06432 9884384),
vanaf mei: maandags t/m vrijdags van 11 tot 20 uur; in de zomervakantie van 10 tot
20 uur; op zaterdagen, zon- en feestdagen van 10 tot 20 uur.
Informatie: www.baggersee-diez.de
49
Slot Oranienstein - Diez
Prachtig barok paleiscomplex. Ontvangstzaal, maarschalkhal, blauwgouden hal,
tuinkast, tuinterras en kasteelkapel kunnen bezocht worden.
Rondleidingen op aanvraag: 06432 9401666. Militaire eigendom.
Identiteitskaart, zakcontrole. Informatie: www.museumdiez.de
50
Gravenslot (Burcht Diez) - Diez
Het 11e-eeuwse kasteel herbergt een jeugdherberg en een museum. Onderwerpen: geologie, prehistorie en vroege geschiedenis, burgerlijke levende culturen, grafische en
kunstcollecties enz.
Openingstijden: di - vr 9 tot 12 en 14 tot 17, za/zo en in de schoolvakanties in RijnlandPalts alleen in de middag. Rondleidingen mogelijk, speciale tentoonstellingen en evenementen. Tel. 06432 507467. Info: www.museumdiez.de
51
Overdekte IJsbaan Diez
Diverse evenementen (beatparty’s, oldies, avondopening); schaatsenverhuur en
slijpservice. Adres: Am Hallenbad 4, tel. 06432 62231.
Schaatsseizoen: van september t/m maart. Informatie: www.eissportdiez.de
52
Poppenhuis in Diez
Mooie poppen en klassieke teddyberen. Daarnaast leuke verhalen in een 350 jaar oud
huis. Emmerichstr. 5, Diez, tel.: 0 64 32 - 85 24.
Openingsuren: di en do 15 - 18 uur, za 10 - 13 of op elk moment op afspraak.
53
Bosklimparcours Diez
Klimmen over bruggen, de netten beklimmen en langs de kabelbanen vliegen - dat is
avontuur en opwinding voor grote en kleine helden.
Locatie: Stadtwald Hain, parkeerplaats Lindenallee. Boeking, openingstijden en
evenementen: www.kletterwald-diez.de
54
St. Georg-Dom van Limburg - Limburg
Hoog boven de historische oude stad met haar prachtige vakwerkhuizen, gelegen aan de
Domplatz, troont de Dom van Limburg, een meesterwerk van de Rijnlandse late
romantiek met een dubbele torengevel, langschipgalerijen, dwerggalerij en ruitvormige
torendaken. Tel. 06431 203222 of 6166.
Geopend: april t/m oktober, van 9:30 tot 19:00 uur; november t/m maart, van 9:30 tot
17:00 uur, en tijdens de godsdiensten. Rondleidingen: maandags t/m vrijdags 11:00 en
15:00 uur. Gratis rondleidingen: zaterdags 11:00 uur, zondags 11:45 uur en na
afspraak.

Attracties en bezienswaardigheden langs de Aar
55
Burgruine Ardeck - Holzheim
De burchtruïne Ardeck ligt op een rots in het Aardal dicht bij Holzheim. Het is de plaats
van uitvoering van de Ardeck-Burgfestspiele, die steeds in een tweejaarsritme in de oneven jaren plaatsvinden. De burchtruïne is gratis toegankelijk.
Tel. 06432 9543211; Informatie: www.urlaub-in-diez.de
56
Ruïne van de Burcht in Niederneisen
Rechts van de prachtige ronde kerk bevinden zich de resten van de westelijke muur van
een omstreeks 1288 gebouwde burcht van de „von Nesen“.
Informatie: www.oberneisen.de
57
Ronde Kerk van Oberneisen
Het misschien wel beduidendste classicistische bouwwerk in de Taunus (zeldzame rondbouwwijze) werd omstreeks 1817-1819 gebouwd.
Afspraken voor bezichtiging:, tel. 06430 7006; Informatie: www.oberneisen.de
58
Aartal-Museum Oberneisen
Op twee verdiepingen kunt u dieren- en plantenfossielen uit meerdere geologische tijdperken aantreffen. Het museum wil uw interesse in de paleontologie wekken en inzicht
in een wereld ver vóór onze tijd geven. Bezichtigingen na voorafgaande afspraak:
tel. 0177 3819702, dhr. Frank Tänzer. Informatie: www.aartal-museum.de
59
Natuurbelevenispad Hahnstätten
Het natuurbelevenispad aan de Hohlenfelsbeek brengt kinderen en volwassenen de
natuur dichterbij. Tel. 06430 9114-0.
Informatie: www.hahnstaetten.de en www.vg-hahnstaetten.de
60
Heemkundeverzameling Hahnstätten
In het oude stationsgebouw vindt u, behalve een tentoonstelling van heemkundige cultuurvoorwerpen, ook: een mineralen- en gesteentenverzameling, mijnbouw in het
Aardal, archeologische vondsten en oude land- en grondgebiedskaarten. Verdere thema’s zijn bijna vergeten oude ambachten en ambachtelijke tradities.
Geopend: in de maanden mei t/m september, op de eerste en derde zondag van de
maand, van 14:00 tot 16:30 uur. Inlichtingen-tel.: 06430 1440.
Informatie: www.hahnstaetten.de
61
Spoorweglorrieritten - Station in Oberneisen
Lorrieritten op het traject van de (stilgelegde) Aardalspoorbaan,
hele jaar, na aanmelding, inlichtingen-tel. 06430 9114-0.
Informatie: www.arbeitskreis-aartalbahn.de
62
Burcht Schwalbach in Burgschwalbach
Deze burcht uit de 14e eeuw is wegens een totaalrenovatie tot waarschijnlijk 2020
gesloten. Informatie: www.burgschwalbach.de
63
Sprookjesbos Burgschwalbach
Prachtige bosspeelplaats dicht bij de burcht Schwalbach.
Aanmeldingen: tel. 06430 6905. Informatie: www.heimatverein-burgschwalbach.de
64
Romeinenbron en Johannisbron in Zollhaus
Beide koolzuurhoudende minerale bronnen bevinden zich direct aan de Aardalfiets- route
in Zollhaus. Informatie: www.burgschwalbach.de
65
Kreml-Cultuurhuis - Hahnstätten
Bioscoop, café, cultuur- en vergaderzalen, natuurverbonden buitenspeelplaats. Adres:
Burgschwalbacher Str. 8, tel. 06430 929724. Informatie: www.kreml-kulturhaus.de

66
Burcht Hohlenfels - Mudershausen
Deze schilderachtig op een sterk gekloofde rots gelegen burcht werd vanaf 1353 voor
Graaf Johann I van Nassau-Weilburg door Ridder Daniel von Langenau gebouwd.
Bezichtiging mogelijk na aanmelding vooraf via het tel. 06430 7684 of mobil 0178
6831003. Toegang via de B 274. Informatie: www.burg-hohlenfels.de

Attracties en bezienswaardigheden in de Taunus
67
Woudbelevenispad Einrich - Katzenelnbogen
Dit rondparcours loopt over een lengte van ca. 2,5 km over het grondgebied van de
gemeenten Katzenelnbogen en Klingelbach. Insektenhotel, boomtelefoon, woudverrekijker en nog veel meer. Inlichtingen: tel. 06486 917915
68
Einrichmuseum - Katzenelnbogen
In de afdelingen Geschiedenis van de aarde, Vaderlandse Geschiedenis, de Geschiedenis
van de Graven van Katzenelnbogen, Ambachtelijk Werk, Mijnbouw en Steenindustrie,
Landbouw, Werken op het Platteland en Wooncultuur toont deze expositie een bonte
verzameling over het plaatselijke landschap en de geschiedenis van de “Einrich”.
Openingstijden: De eerste zondag van elke maand vanaf 14 tot 17 uur. Bovendien
geopend op verzoek na aanmelding vooraf. Adres: Stiftstraße 5, 56368
Katzenelnbogen. Contact: Burgemeester Horst Klöppel, tel. 0178 2911530 of Klaus
Wöll, Berghausen, tel. 06486 6534. Informatie: www.einrichmuseum.de
69
Nicolaus August Otto Museum - Holzhausen a. d. H.
Dit museum is gevestigd in het geboortehuis van de uitvinder. Hier wordt de vooruitgang van de motorentechniek getoond, vanaf het origineel van de eerste machine tot
aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Adres: Nicolaus-August-Otto-Straße 1,
tel. 06772 8253, dhr. Ganz. Openingstijden: dagelijks van 10 tot 16 uur,
behalve woensdags. Toegang gratis. Informatie: www.nicolaus-august-otto.de
70
Limes-Romeinencastellum - Holzhausen a. d. H.
Het castellum, met zijn goed behouden wallen, de gereconstrueerde torenbouwwerken
met hoekconstructies en een halfrondgevormde muur, die waarschijnlijk verband hield
met een vaandelheiligdom, is het enige Limes-openluchtmuseum in Rheinland-Pfalz.
Het castellum ligt aan de rand van de gemeente in richting Wiesbaden.
Informatie: www.welterbe-limes-rlp.de
71
Modelvliegveld in Singhofen
Terrein van de „Interessengemeinschaft Modellflug Singhofen“
Info: www.ig-modellflug.de
72
Mineralenexpositie - Singhofen Heimatmuseum
De tentoonstelling toont binnenlandse en wereldwijde mineralenvondsten. Geopend:
iedere 2e en 4e zondag van de maand van 14 tot 17 uur. Tel. 02604 7555 of 1628.
73
Limeskastell Pohl
Limescastellum Pohl – unieke authentieke copie van een Romeins Castellum bij het
UNESCO-Werelderfgoed Boven-Germaanse Raetische Limes. De Limes geldt tegenwoordig als het langste en bekendste archeologische monument in Duitsland. Dit bouwwerk
loopt over een totale lengte van 550 km vanaf de Rijn ten noorden van Koblenz tot aan
de Donau ten westen van Regensburg. 33 kilometer van de Romeinse grenswallen
lopen door de Rhein-Lahn-Kreis (Rijn-Lahn-District). Sinds juli 2005 is de Limes UNESCOWerelderfgoed. Op 1 april 2007 waren in de volgende gemeenten maatregelen tot het
zichtbaar maken van de historische grensbouwwerken gepland resp. al omgezet:
Arzbach, Bad Ems, Berg, Dessighofen, Dornholzhausen, Geisig, Holzhausen, Hunzel,
Kemmenau, Marienfels, Obertiefen- bach, Pohl, Rettert, Schweighausen.
Openingstijden van het Limescastellum Pohl: van mei t/m september 10 - 18 uur. Vanaf
half maart, in de maanden april en oktober, en tot half november 10 - 16 uur. Van half
november tot half maart gesloten. Maandags rustdag, het gehele jaar door, behalve op
feestdagen. Tel. 06772 9680468. Informatie: www.limeskastell-pohl.de
74

Geologisch Openluchtmuseum en
Mineralenverzameling - Bettendorf

In dit openluchtmuseum krijgen de bezoekers een indruk van de geologische veelzijdigheid van het gebied tussen tussen Rijn en Lahn, aan de hand van ongeveer 50 exponaten. Het museum is permanent toegankelijk; de toegang is gratis. In de mineralencollectie Wilhelm kunt u, behalve kristallen uit het Rijn-Lahn-Taunusgebied, ook mineralen uit
alle werelddelen bewonderen.
Adres: Nastätter Straße 18, tel. 06772 5134, (Wilhelm). Bezichtiging van de mineralencollectie na aanmelding vooraf. Toegang gratis. Inlichtingen: www.bettendorf.eu
75
Streekmuseum Leven en Werken - Nastätten
Op een oppervlakte van meer dan 1.500 m² worden de leef- en werkomstandigheden
van de 18e, 19e en 20e eeuw in liefdevol en gedetailleerd uitgeruste stands getoond.
Adres: Museumsplatz 1, tel. 06772 2978. Groepsrondleidingen na aanmelding vooraf.
Openingstijden: ma., di., wo. en vr. 10 tot 14 uur; don. 10 tot 17 uur, zondags van 13:30
tot 17:00 uur. Informatie: www.museum-leben-und-arbeiten.de
76
Zweefvliegen in Nastätten
Zweefvliegveld; vluchten en opleiding. Elk tweede jaar (oneven jaren) vliegfeest in het
laatste augustus-weekeinde. Adres: Am Segelflugplatz 1,
tel. 06772 9604-00 en 9604-01. Informatie: www.aero-club-nastaetten.de

Stadsrondleidingen (aan de Lahn en de Aar)

Wandelpaden

• Bad Ems
Stadsrondleiding: van april t/m oktober: elke zaterdag om 14 uur en op aanvraag.
Van november t/m maart: elke tweede week zaterdags om 14 uur en op aanvraag.
Van mei tot oktober bovendien op dinsdag om 14 uur,
Trefpunt: Toeristeninformatie, Bahnhofsplatz. Andere themarondleidingen
voor groepen op aanvraag. tel. 02603 9415-0; Informatie: www.bad-ems.info
• Nassau
Thematische rondleidingen door de stad en 's avonds ‘Funzelführungen’ het hele jaar
door Kasteeltours van april tot oktober.
tel. 02604 9525-0; Informatie: www.nassau-touristik.de
• Diez
Stadswandelingen door Diez. Themarondleidingen: termijnen op aanvraag.
Open stadsrondleidingen: mei t/m september, zaterdags 14:30 uur, duur 1 uur.
Trefpunt: Altstadtstraße 23, voor de winkel van de Firma Hautzel.
Tel.: 06432 9543211; Informatie: www.urlaub-in-diez.de
• Hahnstätten
Rondleidingen in Hahnstätten en omgeving. Verbandsgemeindeverwaltung
Hahnstätten (Verbandsgemeente Hahnstätten).
tel. 06430 9114115; Informatie: www.vg-hahnstaetten.de

De regio Rhein-Lahn-Taunus is een ideaal wandelgebied. Met haar bossen en weiden,
heuvels en kleine dorpen biedt het gebied alles, wat afwisselingsrijk wandelen in een
ongerepte natuur mogelijk maakt. Bij de diverse Toeristeninformatiebureaus kunt u zowel
kaartenmateriaal als ook wandeltips verkrijgen, bijvoorbeeld een pocketgids over de
bekroonde Lahnwanderweg.

•

Fietsrouten
• Rijnfietsroute – Trajectgedeelte: Lahnstein – St. Goarshausen
De Rijnfietsroute (EuroVelo 15) loopt langs beide oevers van de rivier van
Mainz/Wiesbaden tot aan Bad Godesberg/Königswinter. De route voert door één van
de meest bijzondere en prachtigste cultuurlandschappen van Europa, gekenmerkt door
steile rotshellingen, wijnbergen, burchten, sloten en kastelen. In de Rhein-Lahn-Kreis
(het Rijn-Lahn-District) is de Rijnfietsroute tussen Lahnstein en Kamp-Bornhofen doorgaand berijdbaar. Op de rechter Rijnoever zijn er echter nog een aantal ontbrekende
stukken in de fietsroute, die de komende jaren aangelegd zullen worden. Daarom wordt
aanbevolen, tussen Lahnstein en St. Goarshausen de bestaande pontveerverbindingen
te gebruiken en de linker Rijnoever, waar de fietsroute doorgaand aanwezig is, in de rondreis door de Rhein-Lahn-Kreis op te nemen. Pontveerverbindingen zijn aanwezig tussen
Koblenz en Ehrenbreitstein, Boppard en Filsen, St. Goar en St. Goarshausen en tussen
Kaub en Bacharach/Oberwesel.
• Lahnfietsroute – Trajectgedeelte: Diez – Lahnstein
De Lahndal fiets- en wandelroute verloopt vanaf de oorsprong van de rivier bij Bad
Laasphe tot aan de monding in de Rijn in Lahnstein. De route is tussen Diez en de
Lahnmonding met witte borden met groene opschriften zeer goed gemarkeerd. Tussen
de gemeenten Laurenburg en Geilnau is de fiets- en wandelroute nog niet gereed. Er zijn
echter twee goede alternatieven. Men overbrugt het ontbrekende stuk van de fietsroute
tussen Laurenburg en Balduinstein per trein. Momenteel worden fietsen door de
spoorwegen na 09:00 uur in het nahverkeer (lokale lijnen, meest stoptreinen) gratis
meegenomen. De totale lengte van de route tussen Diez en Lahnstein bedraagt 45 km.
• Aardalfietsroute – Trajectgedeelte: Diez – Aarbergen – Michelbach
U begint in Diez op de Marktplatz en volgt de routeborden tot Taunusstein-Bleidenstadt.
De route verloopt tussen Diez en Aarbergen-Michelbach (18 km) vlak. Daarna bepalen
stijgingen en dalingen het verloop tot aan Taunusstein-Bleidenstadt. De totale lengte
van de Aardal-fietsroute bedraagt 46 km. Langs de route vindt u burchten en bronnen,
heuvels en dalen, dierenparken en oude molens. Informatie: www.vg-hahnstaetten.de
• Loreley-Aarfietsroute – St. Goarshausen – Bogel – Zollhaus
De Loreley-Aar-fietsroute doorkruist over een afstand van ca. 41 km de gehele RheinLahn-Kreis van west naar oost, resp. omgekeerd. De tocht over de heuvels en door de
dalen van de westelijke Hintertaunus (Achtertaunus) vraagt ook van de geoefende fietser heel wat zweetdruppels en uithoudingsvermogen! De fiets- en wandelroute loopt van
St. Goarshausen via Bogel naar Zollhaus gedeeltelijk over het traject van de voormalige
Nassausche lokaalspoorbaan.
• Rheinland-Pfalz-Fietsroute
De Rheinland-Pfalz-fietsroute is een rondparcours met een lengte van ongeveer 800 kilometer, dat uitsluitend over bestaande wegen in de onmiddellijke nabijheid van de landsgrenzen verloopt, waardoor de omtrekken van het (bonds)land in het verloop van de
route terug te vinden zijn. Het rondparcours loopt gedurende vrijwel het gehele traject
over themaroutes, dat wil zeggen: routes met een bijzondere toeristische betekenis,
zoals de Aardalfietsroute en de Loreley-Aar-fietsroute, evenals de Wald- und Wiesentour
(woud- en weidentocht) bij Diez.
Inlichtingen: www.radwanderland.de
• Emser Bikepark
Mountainbike-flowtrail met een lengte van 3,8 kilometer en ongeveer 380 meter hoogteverschil. Startpunt: “Schöne Aussicht” bij Kemmenau.
Inlichtingen: www.emser-bikepark.de

Zwembaden

77
Ruiterboerderij Aftholderbach - Nastätten
Deze oude boerderij in het voormalige historische kloostercomplex biedt ruitervakanties voor kinderen, ponyrijden, paardrijles, paardrijtochten en paardenpension.
Hof Aftholderbach 3, tel. 06772 961540 en mobil 0170 4622115.
Informatie: www.reiterhof-aftholderbach.com

• Openluchtzwembad Lahnstein
In het hoger gelegen gedeelte van de stad, in de omgeving van burcht Lahneck en de
camping. Groot multifunctioneel bekken met 50 meter-banen, kinderbadje,
reuzenglijbaan, springtorens, ligweide, zonneterras met gastronomie, tafeltennis.
Adres: Am Burgweg, tel. 02621 2500. Geopend van mei t/m september, dagelijks
van 9:30 tot 20:00 uur. (Het overdekte zwembad is in de zomermaanden gesloten).

78
Schinderhanneshuis - Miehlen
Het geboortehuis van Johannes Bückler, beter bekend als de beroemd-beruchte roverhoofdman Schinderhannes; tegenwoordig een bibliotheek. Adres: Hauptstraße 60.
Geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek: dinsdags 16 -18 uur en vrijdags
17 - 19 uur. Verdere inlichtingen: gemeentehuis Miehlen, tel. 06772 1654.

• Overdekt Zwembad Lahnstein
Direct aan de Rijn gelegen, met een 25m bad, een groot ondiep bad, een kinderbadje,
solarium, cafetaria/restaurant.
Adres: Blücherstraße, tel. 02621 8084. Geopend: dagelijks, behalve maandags.

79
Beatles-Museum - Gemmerich
Beatles-Museum “Remember the Beatles” (privécollectie). Op een oppervlakte van 140
m² worden meer dan 1000 exponaten van een meer dan 50 jaar durende verzamelwoede getoond. Adres: Gartenstraße 17. Openingstijden: na aanmelding vooraf.
Toegang gratis. Contactpersoon: dhr. Uli Schneider, tel. 06776 1276 en
mobil 0171 7016546. Inlichtingen: www.rhein-lahn-kreis.de (musea in de regio)
80
Cultuurschuur Marienfels
Kunstgalerie en workshops in een oude schuur. Adres: Römerstraße 21,
tel. 06772 8876 (Sopp). Geopend na afspraak.
Inlichtingen: www.rhein-lahn-kreis.de (musea in de regio).
81
Dorpskerk in Marienfels
Al vanuit de verte wordt u begroet door dit kleine romaanse kerkje van Marienfels, dat
op een rots in het Mühlbachtal (Mühlbachdal) staat en omstreeks het jaar 1200 gebouwd werd. Het is de oudste kerk in het Nassauer Land. Bezienswaardig is ook de
Boerenmadonna. Adres: Kirchplatz 1, tel. 06772 94441 (pastorie).
Informatie: www.marienfels.evkirche.de
82
Huifkarritten en Ponyrijden - Schweighausen
Een- of meerurige koetsritten; ponyrijden in de vrije natuur; paardrijles mogelijk.
Ponyboerderij Ludwig, tel. 02604 7304. Informatie: www.ponyhof-ludwig.de
83
Klooster Schönau - Strüth
Klooster uit de 12e eeuw. Na een grote brand weer opgebouwd in barokstijl in de periode tussen 1724 tot 1732. Later de werkplek van de mystica Elisabeth von Schönau.
Adres: Kloster Schönau 4, tel. 06775 98083 (pastorie).
Informatie: www.strueth.de en www.klosterschoenau.de

Stadsrondleidingen (op de rechter Rijnoever)
• Lahnstein
Spannende stadstours door twee voormalige keurvorsten, vrolijke verhalen, torens en
indrukwekkende gebouwen uit de middeleeuwen wachten op je. Data op afspraak op
elk moment mogelijk. Toeristeninformatie Lahnstein; inlichtingen: tel. 02621 914171.
Informatie: www.lahnstein-tourismus.de
• Braubach
Beleef een uur vol interessante geschiedenis en verhalen in de historische Altstadt (het
oude stadscentrum) van Braubach. Stadsrondleidingen en wijnproeverijen zijn na
voorafgaande aanmelding op elk gewenst tijdstip mogelijk! Inlichtingen over mogelijke
of gewenste data krijgt u via tel. 02627 976001 (Toeristeninformatie).
Trefpunt: zaterdags om 10 uur bij de Toeristeninformatie, Rathausstraße 8.
Informatie: www.braubach.de
• St. Goarshausen
Groeps- en stadsrondleidingen. De culinaire “Rheinsteig”, wijnproeverijen, wandelgidsen en begeleiding van busreizen, rondleidingen op de “Loreley“.
Toeristeninformatie Loreley-Touristik, Bahnhofstraße 8, St. Goarshausen.
Inlichtingen: tel. 06771 910-11. Informatie: www.loreley-touristik.de
• Kaub am Rhein
Stadsrondleiding „het historische Kaub“. Toeristeninformatie in het Rathaus
(stadhuis), Schulstraße 12, tel. 06774 222. Informatie: www.kaubamrhein.de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Openluchtzwembad Kamp-Bornhofen
Direct aan de Rijnoever (aan de B42) gelegen. Zomers geopend: maandags t/m
vrijdags van 11:00 tot 19:00 uur en zaterdags/zondags van 10:00 tot 19:00 uur.
• Emser Therme, Bad Ems
Thermaalbad met warm bronwater & saunalandschap met een warmwaterbuitenbad, sportbuitenbad (gedurende de zomermaanden), een riviersauna, saunatuin,
regengazon, inhalering van Emser zoutoplossingen, wellnessbehandelingen en nog
veel meer. Geopend: dagelijks van 9:00 tot 22:00 uur;
vrijdags/zaterdags tot 24:00 uur. tel. 02603 97900.
Adres: Bad Ems, Viktoriaallee 25. Inlichtingen: www.emser-therme.de
• Openluchtzwembad Nassau
Verwarmd openluchtzwembad met een 10 m springtoren. Nassau, Auf der Au,
tel. 02604 7177 en 97020. Geopend van 1 mei t/m eind september.
• Openluchtzwembad Birlenbach (bij Diez)
Verwarmd openluchtzwembad, diep bad en een ondiep bad, babybadje, 1m en 3m
springtorens, waterglijbaan voor kinderen, schommeldieren, goalmuur,
volley-ballveld, tafeltennistafels, kiosk. Tel. 06432 9243875.
Geopend: afhankelijk van de weersomstandigheden van half mei tot
begin september, dagelijks van 10:00 tot 19:00 uur.
• Oranienbad Diez-Limburg
Wedstrijdbad, springersbad met een springtoren, ondiep bad, glijbaan, massage- en
tegenstroomjets, waterkanonnen, hot-whirlpool, babybadje, zonnelandschap,
heteluchtdouche, sauna, cafetaria. Adres: Am Hallenbad 1, tel. 06432 62626.
Geopend: het gehele jaar door. Informatie: www.oranienbad.de
• Openluchtzwembad Singhofen
Verwarmd openluchtzwembad in Singhofen, Am Schwimmbad, tel. 02604 6635.
Geopend van mei tot eind augustus.
• Boszwembad Nastätten
Gelegen aan de L335; tel.: 06772 960597. Geopend: van mei tot september
• Openluchtzwembad Holzhausen an der Haide
Hasenbach, gelegen aan de B274; tel.: 06772 961540
• Openluchtzwembad Katzenelnbogen
312,5 m² groot bad voor geoefende zwemmers en 460 m² ondiep bad, 58 m²
(kleine) kinderbad, met een grote ligweide en een beachvolleyballveld.
Kiosk aanwezig. Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 11:00 tot 20:00 uur,
op zaterdagen, zon- en feestdagen van 11:00 tot 19:00 uur.
Gelegen aan de L318 in richting Schönborn, tel. 06486 902413.
Informatie: www.einrich.de
• Wild- en Ontspanningspark Westerwald
64 ha groot dierenpark met alle inheemse diersoorten in hun natuurlijke omgeving,
super-glijbaan en een transmobilbaan. 56412 Gackenbach, tel. 06439 233.
Geopend: van Pasen tot eind oktober, dagelijks van 9 tot 18 uur.
nformatie: www.wild-freizeitparkwesterwald.de
• Minigolfbanen
Lahnstein, Braubach, Bad Ems, Nassau, Holzappel, Diez
• Botenverhuur (Kanoverhuur)
Aan de Lahn: Fachbach, Bad Ems, Dausenau, Nassau, Obernhof, Balduinstein, Diez

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rheinsteig® (in de Rhein-Lahn-Kreis: Verbandsgem. Loreley en de stad Lahnstein)
Ruppertsklamm (Ruppertskloof): rotsenspelonk op de Rheinsteig Lahnstein
Rhein-Wein-Wandelroute (RP): van Kaub tot Bornhofen (52 km)
Wijnroute bij de Loreley (ca.1,5 km, de start en finisch Loreley-Bezoekerscentrum)
Mining pad Wellmich-Prath-Ehrenthal (6 km, Verbandsgemeinde Loreley)
Lahnwandelroute: van Diez naar Lahnstein (65 km)
Vier-Türmetocht (vier torenstocht): 15,8 km, Verbandsgemeente Bad Ems
Panoramaweg 13,0 km, Verbandsgemeente Bad Ems
HöhenLuft (Premiumweg, 10,8 km, Verbandsgemeente Bad Ems)
Halfterroute (halsterroute): van Diez naar Obernhof (18,5 km)
Kreuzeichen-tocht en Katzenstein-tocht: Nassau
Vier-Tälertocht (vier dalentocht): 25 km, Verbandsgemeente Nassau
8 Tochten rondom de Laurenburg (Verbandsgem. Diez, Katzenelnbogen, Nassau)
Aar-Höhenroute (Aarhoogten): van Taunusstein-Orlen naar Diez/Lahn (63,5 km)
Natuurbelevenispad, permanente wandelrouten „Hohlenfelsbachtal“
(Hohlenrotsbeekdal) en „Märchenwald“ (sprookjesbos) in Hahnstätten,
Europese langeafstandswandelroute E1
Sprudelroute (spuitwaterroute) van Zollhaus naar Marienfels (47 km),
regionale wandelrouten
Uitkijkpunt aan de „Merschelbruch“ (Mergelgroeve) in Hahnstätten.
Buitenpost van het Geopark Westerwald-Lahn-Taunus (aan de wandelroute
H1 in Hahnstätten). Kies de Wandelroute H1 langs de oude brouwerij
(vanaf de Aarstraße – de B54 – de Rösslerstraße inbuigen) en na de bocht
de landweg naar het uitkijkpunt nemen. Langs de weg aan de bovenste rand
van het afbouwgebied bevinden zich stenen zitbanken.
Aan de Limes: D-K-R (drie castellen-wandelroute). Rondparcours tussen de drie
castellen Holzhausen, Pfarrhofen en Pohl.
Limeswandelroute (Verbandsgemeenten Bad Ems, Nassau en Nastätten)
Mühlbachwandelroute: van de bron bij Strüth via het klooster Schönau,
Nastätten en Miehlen tot Marienfels, ongeveer 15 kilometer.
Hasenbachroute: ongeveer 10 kilometer, vanaf het openluchtzwembad Holzhausen
tot aan de Obermühle. Hier mondt de Hasenbach in de Dörsbach uit, ofwel de
Hasenbachroute in de Dörsbach-Mühlenwandelroute door het Jammerdal, ofwel
in richting Nassau of in richting Katzenelnbogen.
Dörsbach-Mühlenwandelroute (molenswandelroute): VG Katzenelnbogen en Nassau
Vogtei-wandelrondparcours (ongeveer 18 kilometer) tussen de drie
Vogteigemeenten Lipporn, Strüth (met het klooster Schönau) en Welterod
Klosterwandelroute (kloosterwandelroute, 16 km, Katzenelnbogen en Nassau)
Jammerdalwandelroute: van Katzenelnbogen naar Obernhof (20 km)
Sportpark - Nordic Walking Park Katzenelnbogen (202 km)

Bus, Trein en Scheepvaartverkeer
Bus:
RegioBus-Linien: 540 - Braubach – Nastätten;
580 - St. Goarshausen – Nastätten – Diez – Limburg;
Informatie onder tel. 0800 598 69 86 (kostenfrei), www.vrminfo.de;
200 - Nastätten – Holzhausen – Wiesbaden;
Informatie onder tel. 0611 9775822, www.orn-online.de
Trein:
Alle Regionaaltreinen (RB) und Regionaalexprestreinen (RE) tussen
Wiesbaden en Koblenz, en Koblenz/Lahnstein en Limburg
Rijnscheepvaart:
• KD - Köln Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG
tel. 0221 2088-318; Informatie: www.k-d.com
• RMS Hölzenbein Koblenz
tel. 0261 37744; Informatie: www.hoelzenbein.de
• Hebel-Linie Boppard, tel. 06742 24 20; Info: www.hebel-linie.de
• Loreley-Linie Weinand Kamp-Bornhofen
tel. 06773 341; Informatie: www.loreley-linie.de
Pontveren over de Rijn: autoveren en personenveren
• Stromkilometer 546: Autofähre Kaub (B42) – Oberwesel (B9)
• Stromkilometer 556: Autofähre St. Goarshausen (B42) – St. Goar (B9)
• Stromkilometer 570: Autofähre Filsen (B42) – Boppard (B9)
Lahn-Schifffahrt
• Passagiersscheepvaartonderneming Lahnstolz
Aanlegsteigers in Bad Ems aan de Römerquelle (Romeinenbron) en in Nassau aan de
Lahnoever. Dienstregeling van ca. april t/m oktober. Dagelijks stadsrondvaart Bad
Ems (1 uur); zondags en woensdags Lahndaltocht, vertrek 13:15 uur van Bad Ems;
dinsdags en zaterdags: drierivierentocht Lahn – Rijn – Moezel, vertrek 13:15 uur
vanaf Bad Ems. Verdere inlichtingen onder tel. 02603 4376 of www.lahnstolz.de
• Wappen von Limburg
Tussen Limburg en Balduinstein vaart u in een gemoedelijk tempo over de Lahn; aan
boord wordt u prima verzorgd, zowel met informatie over bezienswaardigheden als
met eten en drinken. Dinsdags, donderdags en zaterdags: grote Lahnrondvaart naar
Balduinstein, vertrek in Limburg 13:20 uur, in Diez 14:25 uur, in Balduinstein 15:20
uur. Woensdags, vrijdags en zondags: rondvaart naar Slot Oranienstein en
Dietkirchen / Dehrn, vertrek in Limburg 13:20 uur. Limburg, Rheinstraße 7,
tel. 06431 3984. Informatie: www.lahntalschifffahrt.de
• Vlotvaartochten met de “Lahn-Arche” (de Lahn-ark Diez)
Op het rustieke vlot “Lahn-Arche” drijven maximaal 90 personen bij muziek en dans
drie uur lang door het Lahndal. Vertrek/aankomst Diez.
Inlichtingen: tel. 06482 9490044; Informatie: www.flossfahrt-lahn.de

i

Rijn-Lahn-Taunus-

vrijetijdsparadijs
Tourist-Information Lahnstein
Salhofplatz 3
56112 Lahnstein
Tel.: 0 26 21 914-171
www.lahnstein-tourismus.de
Tourist-Information Braubach
Rathausstraße 8
56338 Braubach
Tel.: 0 26 27 97 60 01
www.braubach.de
Loreley-Touristik Osterspai
im Dorftreff
Hauptstraße 41
56340 Osterspai
Tel.: 0 26 27 97 12 75
www.osterspai.de
Verkehrsamt Kamp-Bornhofen
Rheinuferstr. 34
56341 Kamp-Bornhofen
Tel.: 0 67 73 93 73
www.kamp-bornhofen.de
Loreley-Touristik
Bahnhofstraße 8
56346 St. Goarshausen
Tel.: 0 67 71 910-0
www.loreley-touristik.de
Tourist-Information het
Bezoekerscentrum Loreley
Auf der Loreley (Loreleyplateau)
Loreley-Touristik e.V.
Tel.: 0 67 71 59 90 93
www.loreley-besucherzentrum.de
Tourist-Information im Rathaus
Schulstraße 12
56349 Kaub
Tel.: 0 67 74 222
www.kaubamrhein.de

Stadt- und Touristikmarketing
Bad Ems e.V.
Bahnhofplatz
56130 Bad Ems
Tel.: 0 26 03 94 15-0
www.bad-ems.info
Tourist-Information Nassauer Land
Obertal 9a
Günter Leifheit Kulturhaus
56377 Nassau/Lahn
Tel.: 0 26 04 95 250
www.nassau-touristik.de
Tourist-Information Diez
Wilhelmstraße 63
65582 Diez/Lahn
Tel.: 0 64 32 95 43 211
www.urlaub-in-diez.de
Verbandsgemeinde Hahnstätten
Fremdenverkehr
Austraße 4
65623 Hahnstätten
Tel.: 0 64 30 91 14-0
www.vg-hahnstaetten.de
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Fremdenverkehr
Burgstraße 1
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 0 64 86 91 79 15
www.vg-katzenelnbogen.de und
www.einrich.de
Touristik im „Blauen Ländchen“ e.V.
Im Museum „Leben und Arbeiten“
Schulstraße 31
56355 Nastätten
Tel.: 0 67 72 32 10
www.blaues-laendchen-info.de

Colofon
Uitgever
Lahn-Taunus Touristik e.V.
Louise-Seher-Str. 1, 65582 Diez
Tel.: 06432 501-285; www.lahn-taunus.de
Alle gegevens onder voorbehoud! Vertrek- en aankomsttijden kunnen gewijzigd worden.
Wij raden u aan, zich vooraf te informeren bij de aangegeven adressen! 6/2018
Met vriendelijke ondersteuning van:
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH
56130 Bad Ems, Insel Silberau 1, Tel.: 02603 972-262; www.wfgrheinlahn.de

