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Wandelen in Rijnland-Palts – wijn, gastronomie, gastvrijheid 

(rpt) Rijnland-Palts: Dit zijn beboste middelgebergten, markante rivierdalen met historische 
kasteel- en paleiscomplexen, ongerepte natuurlandschappen en vooral – fascinerende 
wijnlandschappen met zeeën van wijnstokken en steile hellingen. Net als de hoogwaardige 
planten van het Ahrdal, de Moezel, de Nahe, de Pfalz, de Romantische Rijn en Rijn-Hessen, 
imponeren ook deze zes wijnbouwgebieden in Rijnland-Palts met hun heel eigen 
landschappelijke charme. 

Of het nu gaat om de ruige Moezelhoogten aan de Bremmer Calmont, de steilste wijngaard 
van Europa, het unieke kastelenlandschap in het romantische Midden-Rijndal of de 
mediterraan aandoende plantenrijkdom te midden van de wijngaardenzee van de Pfalz - 
elke streek heeft zijn eigen bijzondere landschappelijke kenmerken. Dankzij deze 
verscheidenheid van verschillende natuurlijke en culturele vormen biedt Rijnland-Palts niet 
alleen ideale omstandigheden voor topwijnen. Het is ook als geschapen voor 
wandelliefhebbers. 

Een uitgebreid netwerk van bewegwijzerde wandelpaden ontsluit de wijnlandschappen van 
de deelstaat en maakt het mogelijk de weg van de wijn, van de druif tot in het glas, op een 
natuurlijke manier te beleven. Talrijke themawandelroutes hebben in hun naam ook wijn, 
wijngenot en de beleving van de wijnlandschappen centraal staan. Daartoe behoren de 
Rotweinwanderweg en de vele druivenpaden in het Ahrdal, de langeafstandswandelroute 
Pfälzer Weinsteig, vitaliteitstochten naar de wijn en de wijnwandelroute aan de Nahe, 
alsmede de Hiwweltouren over lage wijnheuvels in Rijn-Hessen. 

In Rijnland-Palts kunnen wandelaars met een voorliefde voor wijn traditionele wijndorpen, 
Romeinse wijnpersen en idyllische wijn- en kruidentuinen verkennen op zowel 
langeafstandspaden als korte en rondwandelingen. Een bezoek aan de wijnboer of aan een 
van de talrijke wijnlokalen en wijnlokalen mag u niet missen - voor een verfrissing 
tussendoor of als gezellige afsluiting van een tour. Hier kunnen wandelliefhebbers zich 
overtuigen van de kwaliteit en veelzijdigheid van de druiven van Rijnland-Palts. Want: Wijn 
smaakt het best daar, waar hij gegroeid is. 

Niet ver van de wandelpaden lokken bijzonder wandelvriendelijke herbergen - de 
"Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" - wandelaars met verfrissende wijnen, 
typische regionale lekkernijen en op de individuele behoeften van wandelaars afgestemde 
diensten. 

Meer informatie en details over wandeltochten vindt u online in de reisplanner van Rijnland-

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