LAHNWANDERWEG

Markering en bewegwijzering
Zo weet u op een eenvoudige manier
waar u moet zijn
De Markering
Langs de gehele route is met rode letters “LW” (op een witte ondergrond) de ‘Lahnwanderweg’ aangegeven. U vindt de markeringstekens bij alle splitsingen en kruisingen en regelmatig op rechte weggedeelten. Richtingverandering wordt met pijlen aangegeven.

Lahnwanderweg
Wandelen in
pure natuur

Toegangsroutes tot de Lahnwanderweg
De toegangsroutes zijn met rode letters LW op gele ondergrond
gemarkeerd. Zo vindt u gemakkelijk de weg van de Lahnwanderweg
naar parkeerplaatsen, stations, interessante punten, bezienswaardigheden en weer terug naar de wandelroute.
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De bewegwijzering
Bij splitsingen en kruisingen langs de Lahnwanderweg en de toegangsroutes informeren meer dan 100 wegwijzers u over de afstanden naar
plaatsen en bezienswaardigheden die aan de route liggen. De bijbehorende pictogrammen op de wegwijzerborden geven u een overzicht
van de faciliteiten die u op de plaats van bestemming kunt verwachten,
bijvoorbeeld overnachtingsmogelijkheden of haltes van het openbaar
vervoer.

Wilhelmstraße 63, 65582 Diez
Tel.: +49 (0) 64 32 9 54 32 11
E-Mail: info@lahn-taunus.de
www.lahn-taunus.de

www.lahnwanderweg.de

61,8 km van Diez naar Lahnstein
Diez – Balduinstein > 7,3 km
Hoogtepunten van deze wandeltocht zijn vakwerkgebouwen
en kastelen. Deze tocht kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk op uw
dag van aankomst inplannen. Voor u aan de tocht begint doet
u er goed aan om het schilderachtige Diez te ontdekken.

Balduinstein – Obernhof > 19,5 km
Wegwijzers met een blauw pijlpunt geven afstanden aan op de hoofdroute, de Lahnwanderweg. Wegwijzers met een geel pijlpunt geven
toegangswegen aan naar omliggende plaatsen en stations langs de
route.

Extra informatieborden
Deze tonen behalve de naam van de locatie en gegevens m.b.t. het
zeeniveau ook de coördinaatgegevens voor het gebruik van GPStoestellen. Ook het telefoonnummer van het regionaal routemanagement staat hierop aangegeven. Via dit nummer kunt u gebreken ten
aanzien van weg en markering doorgeven: +49 (0) 6441 309980
Lahnwanderweg – wandelen van de bron tot aan de monding
Het ‘Lahntal’ kent uitstekende treinverbindingen. U kunt spontaan
besluiten wat te doen, zonder veel organisatie. Geniet van het wandelen op hoger niveau op een gekwalificeerde wandelroute:
Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – das Lahntal. Voor meer
informatie in het Nederlands zie www.lahnwanderweg.de

Op deze route bevinden zich mooie vergezichten en wijnhellingen, de meest verlaten hoeken van het Lahntal, het
‘Goethepunkt’ en een klein klimgedeelte boven de wijnbergen.

Obernhof – Bad Ems > 18,5 km
Vanuit Obernhof - de ‘parel van de Lahn’- door oorspronkelijke
bossen en een adembenemende natuur wandelt u via de
Oranienstadt Nassau tot Bad Ems, beroemd door haar mooie
architectuur en vorstelijk kuuroord en nu UNESCO werelderfgoed ‘Great Spa Towns of Europe‘.

Bad Ems – Lahnstein > 16,5 km
Deze route staat in het teken van mediterrane indrukken.
Zonovergoten hellingen, de ‘Ruppertsklamm’ en de romaanse
‘St. Johanniskirche’ aan de monding van de Lahn in de Rhein.

MET
OVERZICHTSKAART VAN
DIEZ NAAR
LAHNSTEIN

WANDELPLEZIER VOOR INDIVIDUALISTEN
In 4 etappes van Diez naar Lahnstein – de start is in Diez aan de Lahn

FASE 1
Culturele hoogtepunten
Gastronomie
Parkeerplaats
Bereikbaar met het openbaar vervoer

FASE 2

FASE 4

FASE 3

