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De Romantic Cities - steden tussen Rijn en Moezel 

De Romantic Cities - dit zijn de steden Idar-Oberstein, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier en Worms. Zij 
zijn verbonden door de charme van een geschiedenis gevormd door keizers, wereldberoemde wijnen 
en warme gastvrijheid. Maar elke stad heeft zijn unieke kenmerken en een heel eigen karakter. 

Gelegen in het zuidwesten van Duitsland en begunstigd door het milde klimaat rond de Rijn en de 
Moezel, boeien de kleine en middelgrote steden in Rijnland-Palts met een perfecte combinatie van 
cultuur- en natuurbeleving. Gewoon om verliefd op te worden! 

Als decor van de Europese geschiedenis heeft de reisbestemming Rijnland-Palts veel culturele 
hoogtepunten te bieden - die voortdurend worden gecultiveerd door het Directoraat-Generaal voor 
Cultureel Erfgoed! Alleen al in Trier, de oudste stad van Duitsland, behoren negen gebouwen tot het 
UNESCO-Werelderfgoed, wat de stad uniek maakt in de wereld. De beroemdste van deze 
erfgoedlocaties is waarschijnlijk de Romeinse stadspoort, de Porta Nigra. Spannende rondleidingen 
en een uitgebreid evenementenprogramma maken een bezoek aan de historische plaatsen in de 
Romantic Cities tot een unieke belevenis. 

Als een verbond van de SchUM-steden vormden Mainz, Worms en Speyer in de Middeleeuwen het 
centrum van het Jodendom in Europa. Tot op de dag van vandaag vertellen de gemeenschapscentra, 
gebouwen en begraafplaatsen, die tot de oudste en best bewaarde joodse erfenissen in Duitsland 
behoren, de verhalen van de drie gemeenschappen - van het begin, over de verwoesting tot het 
nieuwe begin. In 2021 werden de SchUM-steden aangewezen als het eerste joodse UNESCO-
werelderfgoed in Duitsland. 

Grote getuigenissen van een bewogen verleden bepalen het gezicht van Rijnland-Palts. Of het nu 
gaat om Keltische begraafplaatsen, Romeinse gebouwen, kastelen, kerken, wijngaarden of 
indrukwekkende rivierlandschappen: Rijnland-Palts heeft een rijk cultureel erfgoed en is zich bewust 
van deze schat. Veel deelstaatseigendommen worden beheerd door het Directoraat-generaal voor 
Cultureel Erfgoed (GDKE). Naast de Directie Kastelen, Paleizen en Oudheden ressorteren ook de drie 
uitstekende rijksmusea in Koblenz, Mainz en Trier en de Directies Monumentenzorg en Archeologie 
van de deelstaat onder de paraplu van de GDKE. Talrijke tentoonstellingen, evenementen en 
educatieve aanbiedingen van het GDKE brengen de geschiedenis tot leven. 

Alle liefhebbers van culinaire hoogstandjes komen hier zeker aan hun trekken. Gebraden boven een 
open beukenhoutvuur, is het traditionele spitgebraad te vinden op elke menukaart in Idar-Oberstein. 
En: bij Spießbraten hoort een goede wijn. Sinds de Romeinen meer dan 2000 jaar geleden de eerste 
wijn aanplantten, is de wijnliefde van de bevolking van Rijnland-Palts gestaag gegroeid - geen 
wonder, gezien het aantal wijnbouwgebieden en de buitengewone kwaliteit van de regionale wijnen. 
Meer dan twee derde van alle in Duitsland geproduceerde wijnen komt uit Rijnland-Palts. Deze 
kunnen op een van de talrijke wijnfeesten, bijvoorbeeld in Mainz of Worms, of in de schilderachtige 
wijntavernes van de Romantic Cities, worden geproefd. 

Het hele jaar door vinden in de Romantic Cities evenementen plaats die de harten van muziek- en 
cultuurfanaten sneller doen kloppen: het Nibelungen Festival in Worms, het vuurwerkspektakel Rijn 
in Vlammen in Koblenz, jazz-evenementen zoals de Jazzdagen in Idar-Oberstein of het Speyer Jazz 
Festival zijn slechts een greep uit wat bezoekers het hele jaar door kunnen verwachten. 

De diversiteit van het landschap in Rijnland-Palts wordt gekenmerkt romantische rivierdalen, steile 
wijngaarden en uitgestrekte bosgebieden. Dit betekent dat de regio rond de Rijn en de Moezel ideale 
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omstandigheden biedt voor een groot aantal verschillende buitenactiviteiten. Zoals bijv. in het 
UNESCO-Werelderfgoed Boven Midden-Rijndal, dat zich uitstrekt tot aan Koblenz en met zijn bosrijke 
landschappen uitnodigt tot verwondering en verpozing. Te voet of met de fiets - er zijn vele manieren 
om de culturele en landschappelijke kenmerken van de Romantic Cities te ontdekken! 

 


