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 Rijnland-Palts - afwisselend en onvergetelijk  
 
De gastlandschappen - een overzicht  
 
(rpt) Trullo en Döppekuchen, Elwedritsche en Schoppen, Katz en Maus - achter deze termen 
schuilen slechts enkele van de specialiteiten van Rijnland-Palts, die zo divers zijn als de deelstaat 
zelf. De landschappelijke en culturele diversiteit van de tien Rijnland-Paltser regio's Ahrdal, Eifel, 
Hunsrück, Lahndal, Nahe, Moezel-Saar, Palts, Rijn-hessen, Romantische Rijn en Westerwald 
nodigt uit tot verpozen, want er is veel te zien, te proeven en te ontdekken. Op het spoor van de 
rode druiven in het Ahrdal, wandelend of fietsend in het thuisland van Schinderhannes, 
Hunsrück, het Kannenbäckerland Westerwald, de Eifel met zijn Maaren, de "Ogen van de Eifel", 
het wijnlandschap langs de Moezel, langs de romantische Rijn met talrijke burchten en kastelen, 
op weg in het "Land van de 1000 heuvels" en Trulli Rijn-hessen, ontspannen in de kuuroorden in 
het Naheland, pootjebaden op de Lahn of genieten van wijn in de Palts - afwisseling en 
onvergetelijke ervaringen zijn gegarandeerd!  
 
Vrijwel geen andere Duitse vakantieregio is landschappelijk zo gevarieerd als het Ahrdal . In het 
rodewijn-paradijs lonken glooiende heuvels, woeste kliffen, diepe bossen, steile wijngaarden en 
plaatsen van ontspanning: Het beroemde kuuroord Bad Neuenahr, bijvoorbeeld, leeft volledig 
van de charme van zijn kuurgebied, het prachtige badhuis, het casino, de prachtige parken en de 
rivier de Ahr die dwars door de stad slingert. Op de Ahrsteig, de Rotweinwanderweg of de Ahr-
fietsroute gaat het er actiever aan toe.  
 
Het middelgebergte Eifel, het "groene hart van Europa", presenteert zich met vulkanisch 
karakter. Omlijst door de steden Aken, Keulen, Koblenz en Trier, imponeert de Eifel vooral door 
zijn landschappelijke diversiteit: Dichte bossen, ongerepte valleien, uitgedoofde vulkaankegels 
en blauwe Maaren kenmerken het beeld. Wandelen op de Eifelsteig of op droompaden, fietsen 
langs spoorwegtracés of een bezoek aan een van de talrijke kastelen, historische steden of de 
legendarische Nürburgring - hier komt iedereen aan zijn trekken.  
 
Al even populair als wandelparadijs is de Hunsrück met de meermaals bekroonde premium 
langeafstandswandelroute Saar-Hunsrück-Steig. In het hart van Rijnland-Palts ligt het 
middelgebergtegebied, dat zich - omlijst door de rivieren Moezel, Nahe, Saar en Rijn - 
presenteert als een landschappelijk en cultureel juweel. Het Nationaal Park Hunsrück-Hochwald 
en de natuurparken Saar-Hunsrück en Soonwald-Nahe lokken met ongerepte 
natuurlandschappen.  
 
Fietsen op de Lahn-fietsroute, kanovaren op de Lahn of wandelen op een van de talrijke 
wandelpaden, u kunt het beleven, de stille droom van de natuur van het Lahndal. Hier, waar de 
Lahn, een van de meest romantische rivieren van Duitsland, zich door de natuur kronkelt, kan de 
veelzijdige regio rond het rivierdal worden verkend op bewegwijzerde wandel- en fietsroutes: 
Trotse burchten en kastelen, indrukwekkende kerken, kloosters en kathedralen getuigen van de 
cultuur van het Lahndal. Mooie oude stadjes met schilderachtige vakwerkhuizen vertellen over 
de bedrijvigheid van lang vervlogen tijden.  
 
Het grotere gebied rond Trier, Saarland en Luxemburg was ooit het vestigingsgebied van mensen 
uit het mediterrane zuiden. Tot op de dag van vandaag worden reizigers op de Moezel altijd 
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begeleid door de 2000-jarige geschiedenis: De Romeinse monumenten die op de UNESCO -
Werelderfgoedlijst staan, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Porta Nigra in Trier, de 
oudste stad van Duitsland, liggen langs de route. Het wijngebied met zijn unieke steile hellingen 
en terrasvormige plaatsen biedt een fascinerend decor om met de fiets, met wandelschoenen 
aan of op het water door te brengen.  
 
De Nahe-regio biedt belevenissen rond wellness, wijn en edelstenen: Of het nu gaat om natuur, 
legendarische geschiedenis en cultuur, gezondheid en welzijn, kostelijke wijnen en culinaire 
delicatessen of fonkelende edelstenen - gasten van over de hele wereld waarderen de regio als 
het eerste adres voor onvergetelijke ervaringen. Hier kunt u unieke natuurlijke schoonheden 
ontdekken, nieuwe krachten opdoen, wandelen op historische paden en wandelroutes met 
predikaat zoals de Soonwaldsteig, genieten van uitstekende wijnen of u laten betoveren door de 
edelstenen langs de Duitse Edelsteenroute.  
 
Een mediterraan klimaat, vijgen, citroenen en wijn zo ver het oog reikt, verwachten bezoekers 
van de Palts, een van de zonnigste regio's van Duitsland. Van de Rijnweiden tot de Paltsbergen 
nodigt de Palts met zijn gevarieerde landschappen uit tot een overvloed aan vakantieactiviteiten 
en biedt als op één na grootste wijnbouwregio van Duitsland een indrukwekkend 
wijngaardlandschap langs de Duitse wijnroute en daarmee wijngenot op het hoogste niveau. Het 
grootste aaneengesloten bosgebied van Duitsland, het biosfeerreservaat Paltserwoud, wacht op 
ontdekking met eindeloze kilometers eenzame wandelpaden, vele rustieke hutten en bizarre 
rotslandschappen. Ook de Paltser wandelroutes met predikaat beloven wandelervaringen van 
het hoogste niveau.  
 
Met 26.500 hectare wijngaarden is Rijn-Hessen het grootste wijnbouwgebied van Duitsland. In 
het gebied rond Bingen en op het Rijnterras van Mainz tot vlak voor Worms kenmerken 
glooiende hellingen langs de Rijn de wijnbouw, terwijl de Wonnegau en het heuvelland hun 
charmes ontlenen aan de weidse horizonten en krachtige bodems. Naast de wijnbelevenis biedt 
Rijn-Hessen ook culturele diversiteit en getuigenissen van "grote geschiedenis", bijv. de 
domkerken in Mainz en Worms. Het land van 1000 Hiwwel kan ook actief worden beleefd op 
Hiwwelroutes en Hiwweltouren.  
 
De legendarische Romantische Rijn is een eldorado voor ontdekkingsreizigers en fijnproevers. 
De Rijn toont zich van zijn meest romantische kant tussen de Rolandsbogen en de Mäuseturm, 
en niet alleen vanwege de beroemde Loreley. In het UNESCO-werelderfgoed Boven Midden-
Rijndal komen geschiedenis en moderne levensstijl samen op een zeer kleine ruimte langs meer 
dan 100 kilometer rivier. Kastelen, paleizen en idyllische stadjes vormen een levendig decor voor 
evenementen van allerlei aard. De Rijn-fietsroute, de Rheinsteig en de RheinBurgenWeg lokken 
u met steeds nieuwe actieve ervaringen en fantastische uitzichten.  
 

Het landelijke Westerwald belooft ook de beste voorwaarden voor een actieve vakantie vol 

belevenissen. Verschillende natuurlandschappen en een soortenrijke flora en fauna, evenals de 

235 kilometer lange Westerwald-Steig nodigen uit tot een ontdekkingsreis. In het 

"Kannenbäckerland", het zuidelijke deel van het Westerwald, bevindt zich het centrum van de 

plaatselijke keramiekindustrie. Daar wordt het keramische ambacht op indrukwekkende wijze 

gedemonstreerd, bijvoorbeeld in het keramiekmuseum Höhr-Grenzhausen. 


