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Fietsvakantie in Rijnland-Palts: Tussen zwoegen en plezierfietsen 

(rpt) Rijnland-Palts is een van de populairste fietsregio's in Duitsland. Het maakt niet uit of je 
in het zadel zit van een racefiets, mountainbike, toerfiets, kinderfiets, tandem of e-bike: Wie 
er op uit wil trekken, is in goede handen in het gevarieerde cultuurlandschap. 

Sportieve, ambitieuze fietsers komen in het middelgebergte aan hun trekken. Hunsrück, Eifel 
of Westerwald bieden met hun hoogtemeters bijvoorbeeld uitdagende asfaltroutes voor 
fietsers. Mountainbikers kunnen over hobbels en boomstronken rijden op de talrijke 
afgebakende bospaden en avontuurlijke singletrails in de MTB-parken, bijvoorbeeld in het 
Paltserwoud of in de Eifel. 

Ook voor gezinnen biedt Rijnland-Palts veel afwisseling. De laatste jaren zijn veel in onbruik 
geraakte spoortracés opgewaardeerd tot gezinsvriendelijke fietspaden die over viaducten en 
door tunnels lopen. Een avontuurlijke tocht voor hele familie. Mochten de jonge fietsers 
buiten adem raken, dan staan tijdens het seizoen in het hele land de Regio-Radler-bussen 
klaar om fietsers en hun fietsen terug te brengen naar hun startpunt. 

De fietservaring is bijzonder plezierig met een ingebouwde wind in de rug. Op de e-bike 
tourt u moeiteloos door het heuvelachtige landschap. Zonder enige stress versterkt de 
motor elke pedaalslag bergop. Als u geen eigen e-bike of elektrische fiets hebt, kunt u er een 
huren bij tal van verhuurcentra in Rijnland-Palts. 

Na de tocht in het zadel wacht de fietsers een genotsbeleving voor het gehemelte en de 
geest. Want Rijnland-Palts biedt niet alleen pure natuur, maar ook wijn, cultuur en tal van 
culinaire hoogstandjes. In totaal zijn er zes fascinerende wijnstreken waaruit u voor een 
aangename afsluiting van de actieve dag kunt kiezen. Bovendien bieden tal van 
fietsvriendelijke Bed & Bike etablissementen in het land overnachtingsmogelijkheden en een 
stevig ontbijt, alsmede stallingsmogelijkheden voor uw tweewieler, gereedschap voor kleine 
reparaties en toeristisch informatiemateriaal voor uitstapjes in de omgeving. 

Voor meer informatie en details over fietstochten kunt u terecht bij de reisplanner van 

Rijnland-Palts op www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/nl 
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