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Baden zoals koningen en tsaren ooit deden 

Sinds enkele jaren beleeft het gezondheids- en kuuroordtoerisme in Europa een 
renaissance. 

(rpt) Sinds enkele jaren beleeft het gezondheids- en kuuroordtoerisme in Europa een 
renaissance die hand in hand gaat met de steeds hogere eisen die aan het menselijk 
prestatievermogen worden gesteld. 

Rijnland-Palts is rijk gezegend met geneeskrachtige bronnen dankzij de vulkanische activiteit 
onder de bodem van Rijnland-Palts, die ook vandaag nog vrij actief is. Zo heeft de stad Bad 
Bertrich de enige glauberzout-therme in Duitsland, waarvan de geneeskrachtige werking al 
bij de Romeinen bekend was en die vandaag de dag wordt toegepast voor reumatische 
kwalen en gewrichts- en rugaandoeningen. Andere natuurlijke, mineraalrijke en gedeeltelijk 
koolzuurhoudende thermale bronnen bevinden zich o.a. in Bad Bergzabern, Bad Salzig, 
Daun, Bad Hönningen, Sinzig en Bad Kreuznach, alsmede een 32-gradenbron in Bad Ems. 

De ideale natuurlijke omstandigheden en het besef van de positieve effecten van 
geneeskrachtig water op de gezondheid brachten de inwoners van Rijnland-Palts er in de 
19e eeuw toe hun bronnen toegankelijk te maken voor geneeskrachtige en kuurdoeleinden. 
In de loop der jaren heeft zich rond de geneeskrachtige bronnen een bloeiende kuurcultuur 
ontwikkeld, met enkele wereldberoemde kuuroorden die kunnen terugblikken op een lange 
geschiedenis met beroemde kuurgasten als Tsaar Alexander II, Koning Ludwig I van Beieren 
en Richard Wagner. 

In totaal beschikken Rijnland-Palts en Saarland over thermale en geneeskrachtige baden in 
Bad Dürkheim, Daun, Manderscheid, Rengsdorf, Bernkastel-Kues, Bad Bergzabern en 
Weiskirchen, alsook over de Kneipp-kuuroorden in Blieskastel en Bad Marienberg. Een 
bijzonderheid bevindt zich in het kuuroord Bad Münster am Stein-Ebernburg, een stadsdeel 
van Bad Kreuznach, met een natuurlijk radongasveld en het grootste zoutdal van Duitsland. 
Het plaatselijke genezende gas radon is genezend bij reuma, jicht, ischias, artrose, 
tussenwervelschijfaandoeningen en hoge bloeddruk. Het openluchtinhalatorium in het 
Salinental van Bad Münster am Stein-Ebernburg zorgt ervoor dat de vakantiegasten tijdens 
hun verblijf altijd een frisse bries om zich heen hebben. 

 


