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PD 01/2017: Erop uit in de natuur - Rijnland-Palts anders beleven  

 

Curvy - met de motor door de Eifel 

Dacht u dat de Eifel enkel bekend stond om zijn wandeltochten? Dan heeft u het mis. De regio heeft 

heel wat meer te bieden. Ook met de motor komt men er volop aan zijn trekken. Op de slingerende 

wegen beleef je als motorrijder puur plezier. Prachtige routes waarvan de uitzichten voortdurend 

veranderen.  

Men kan er zelf op uit trekken of een excursie boeken via de Eifel Tourenguides die eerder dit jaar 

gelanceerd werden. Eén van de gidsen, Magma-Mandy, oorspronkelijk uit Nederland biedt 

ontdekkingstochten door de Eifel, te voet of met de motor.  

Zo kun je bijvoorbeeld de maren en geologie van de Vulkaan-Eifel, de Romeinse straten, 

waterleidingen en bouwwerken of de eeuwenoude rotsformaties van de Zuid-Eifel ontdekken. 

Ontspannen rijden en genieten van de omgeving staan daarbij centraal. Verschillende 

motorvriendelijke accommodaties hebben zich verenigd in het routeteam “Eifel-Motorrad” en bieden 

een aangenaam verblijf in een van de vele hotels, vakantiewoningen en campings. 

 

Lees hier alle info over motortochten door de Eifel. 

Informatie over de hele regio kunt u nalezen op www.rijnland-palts.nl of www.eifel.info/nl. 

 

Foto 2300: met de motor door de Eifel, © Eifel Tourismus GmbH 

Foto 2444: de Weinfelder Maar in de Vulkaan-Eifel, © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik 

Ketz  

 

In de voetsporen van Hildegard von Bingen 

Vanaf de herfst van 2017 kan men de voetsporen volgen van Hildegard von Bingen. Een 

pelgrimsroute voert langs verschillende hotspots van de bekende dichter, theoloog, naturalist en 

genezer. Het pad van 136 km in de toeristische regio van Nahe start bij Idar-Oberstein en loopt over 

Bad Sobernheim. 

Niet ver hier vandaan liggen de ruïnes van het klooster Disibodenberg waar Hildegard 40 jaar van 

haar leven doorbracht. De pelgrimsroute loopt helemaal tot Bingen. Circa 30 informatieborden langs 

de route geven informatie over de persoon en het werk van Hildegard en over het leven in de 

middeleeuwen. Door de meditatieborden langs de weg maken wandelaars kennis met de spirituele 

kant van Hildegard van Bingen.  

Vanaf september 2017 kan je hier als wandelaar terecht.  

Een ideale manier om natuur en cultuur op te snuiven. 

 

Ontdek hier alle info over de pelgrimsroute van Hildegarden von Bingen 

Informatie over de regio Nahe: www.rijnland-palts.nl of www.naheland.net/nl. 

 

Foto 9216: wandelaars bij Idar-Oberstein  

Foto 2524: wandelaars in de Kreuzbach-kloof vlak voor Bingen op de toekomstige Hildegard-route 

Beide foto’s: © Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

 

 

 

 

http://www.eifel.info/nl/excursiedoelen/activiteiten/motortoeren-eifel
http://www.rijnland-palts.nl/Eifel.6605.0.html
http://www.eifel.info/nl
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=2300
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=2444
https://www.naheland.net/de/outdoor/wandern/hildegard-von-bingen-pilgerwanderweg-eroeffnung-september-2017/index.html
http://www.rijnland-palts.nl/Nahe.6608.0.html
http://www.naheland.net/nl
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=9216
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=2524
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Bad Ems: Groen paradijs voor de actieve vakantieganger 

Bad Ems in de Lahn-vallei is een topadres voor de actieve vakantieganger. Te midden van de 

prachtige natuur van het natuurreservaat Park Nassau kan je hier als wandelaar, fietser of 

watersporter optimaal aan je trekken komen. 

Natuurliefhebbers laten zich inspireren door de Lahn-wandelweg of de Höhenluft-route, beide in de 

prijzen gevallen hiking trails. De 290 km lange en in 19 etappes opgedeelde Lahn-wandelweg viert dit 

jaar al zijn vijfde verjaardag! En fietsers trekken langs romantische dorpjes en mooie landschappen 

over de Lahn-fietsroute. Wie op zoek is naar avontuur, doet een kanotocht op de rivier de Lahn, 

vertrekkend uit Bad Ems. Hier vergeet je echt even alle dagelijkse beslommeringen en ben je één met 

de natuur.  

 

Informatie over Bad Ems vindt u hier: www.bad-ems.info  

Ga voor meer informatie over het Lahndal naar: www.rijnland-palts.nl  

of nl-nl.daslahntal.de 

 

Foto 4793: blik op het Lahndal bij Bad Ems, © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 

Foto 6650: Lahnpromenade in Bad Ems, © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 

 

 

Mountainbiken in het Paltserwoud: Meer dan 900 km verkennen! 

Meer dan 20 routes liggen klaar om verkend te worden. Sinds de herfst van 2016 vind je in het 

mountainbikepark van het Paltserwoud 900 km aan aantrekkelijke mountainbikepaden. 

De paden voeren langs steeds veranderde landschappen zoals de Wasgau met bizarre rotsformaties 

en het achterland van het zuidelijkste deel van de Duitse Wijnroute. De mountainbikepaden zijn tussen 

de 24 en 78 km lang en hebben hoogteverschillen van tussen de 530 en 1990 m. Je kan ze eenvoudig 

combineren via goed aangelegde kruispunten. De routes zijn steeds voldoende gemarkeerd en 

worden het hele jaar door gecontroleerd door lokale verkenners. 

Informatie over het mountainbikepark Paltserwoud: www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de    
Ga voor meer informatie over de Palts naar: www.rijnland-palts.nl of www.pfalz.de/nl   

 

Foto 6308: mountainbikers in het Paltserwoud, © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 

Foto 6355: mountainbikers in het Paltserwoud, © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/ Dominik Ketz 

 

 

Nieuwe samenwerking:  

Sinds 2017 wordt Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH bij de marktbewerking B2B en B2C ondersteund 

door de marketing- en PR-bureaus Tourism Consultancy (Nederland), KonsulTra (handelsrelaties, 

marketing) en Sound of C (persrelaties). 

 

Meer informatie 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH  

Löhrstraße 103-105, 56068 Koblenz, Tel. +49 (0)1805/7574636, Fax +49(0)261/91520-40 

incoming@rijnland-palts.nl, www.rijnland-palts.nl  

http://bad-ems.info/html/cs_6581.html&lang=3
http://www.rijnland-palts.nl/Lahn.6613.0.html
http://nl-nl.daslahntal.de/public/
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=4793
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=6650
http://www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de/
http://www.rijnland-palts.nl/Palts.6609.0.html
http://www.pfalz.de/nl
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=6308
http://bilder.gastlandschaften.de/?r=6355
mailto:incoming@rijnland-palts.nl
http://www.rijnland-palts.nl/

