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Recreatiegids

Rondom de vakantieregio Nürburgring & de Vulkaaneifel

SAVE THE DATE 2019
Gastronomie Nürburgring – managed by Lindner! Hier lohnt es sich
vorbeizuschauen und mit Freunden und Familie gemütlich zu feiern.

Brunch unplugged / köstliches Buffet
p.P. € 32,– Live-Band / Kinderanimation
Kinder unter 6 Jahren frei, Kinder von 6 – 12 Jahren: € 16,–

24.03. Frühlingsbrunch unplugged
21.04. Osterbrunch unplugged
12.05. Muttertagsbrunch unplugged
13.10. Racingbrunch unplugged
10.11. Gan(z)s unplugged-Brunch
01.12. X-Mas Brunch unplugged
08.12. X-Mas Brunch unplugged
15.12. X-Mas Brunch unplugged
22.12. X-Mas Brunch unplugged

New Orleans BBQ
im Restaurant Nuvolari
Joe Wulf and the Gentlemen of Entertainment
BBQ Buﬀet und Jazz
Ab 18.00 Uhr
05.07. / 02.08.
06.09. / 04.10.

Nürburgring Hotels & Ferienpark – managed by Lindner
Stefan Bellof Straße / 53520 Nürburg / T +49 2691 3025 662 / www.lindner.de
Ein Unternehmen der Lindner Hotels AG/Düsseldorf handelnd für die:
capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft mbH
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NATUUR- EN GEOPARK n 04
CULTUUR & EVENTS n 10
LAND & BELEVEN n 20
FAMILIE & VRIJE TIJD n 41
MAREN & WATERPRET n 53

BESTE LEZERS,
Met groot genoegen stellen we u onze
nieuwe recreatiegids voor. Om ervoor te
zorgen dat u de gewenste informatie snel
krijgt hebben we de pagina´s allemaal
hetzelfde en overzichtelijk vormgegeven.
Aan de hand van het kleurensysteem kunt
u meteen herkennen waarover de pagina
gaat. Om uw bestemming snel te vinden
hebben alle aanbieders coördinaten die u
erbij helpen uw doel op de bijgaande kaart
beter te vinden.

UITGEVER: Weiss-Verlag GmbH & Co.KG
in samenwerking met:
n Erlebnisregion Nürburgring
www.erlebnisregionnuerburgring.de
n GesundLand Vulkaneifel GmbH
www.gesundland-vulkaneifel.de
n Natur- & Geopark Vulkaneifel
www.geopark-vulkaneifel.de
n TW Gerolsteiner Land GmbH
www.gerolsteiner-land.de

Natuurbeleving, natuur
beleven, dieren observeren, planten
ontdekken, rust vinden.
Gezinsaanbiedingen,
kindvriendelijk, veel pret en
vermaak voor het hele gezin.
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Geweldige uitzichten, indrukwekkende bergen en hoogvlaktes,
steile canyons en glooiende dalen.

N

Bezienswaardigheid van historisch
of cultureel belang, in geschiedenisboekjes nauwelijks vermeld.
Zonder barrières Gelieve te
informeren naar de speciale eisen
ter plaatse.

R

De ligging van de deelnemende
bedrijven vindt u op de kaart
achter in de cover.
.
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NATUUR- & GEOPARK VULKAANEIFEL

Natuurpark en UNESCO Global
Geopark Vulkaaneifel

De Weinfelder en Schalkenmehrener Maar

Hartelijk welkom in de Vulkaaneifel, in het land
van de maren en vulkanen. Uitgestrekte hoogvlaktes, dichte bossen, sprankelende beekjes,
geurende weiden en leuke dorpjes – de Vulkaaneifel uit zich als een fraai vakantiegebied
dat qua vredige rust zijn gelijke zoekt. Onder
de oppervlakte heerst echter niet alleen de
stilte. De geweldige vulkanische krachten die
ooit leidden tot het ontstaan van dit betoverende, maar deels ook ruige landschap, zijn nog
steeds actief.
Vuur en water hebben de Vulkaaneifel gevormd en doen dat nog steeds. Hun nalatenschap
tot nu toe is indrukwekkend: zo´n 350 kleine
en grote vulkanen, maren, lavastromen en ontelbare minerale en koolzuurhoudende bronnen. De aardgeschiedenis van de Vulkaaneifel
heeft echter nog meer in petto: rode zandstenen, tropische riffen en enorme lagen zeesedimenten verhalen van rustige en onrustige tij-

den gedurende de afgelopen 400 miljoen jaar.
Er zijn maar weinig streken op aarde die een
even duidelijke en fascinerende blik verschaffen in hun ontstaan en gedaanteverwisselingen.
Natuurpark en
UNESCO Global Geopark Vulkaaneifel
Geoparks bieden een bijzondere kijk op het
geologische, natuurlijke en culturele erfgoed
van een regio en hebben een internationale
geowetenschappelijke betekenis. Deze waarde brengen UNESCO Geoparks door een integraal concept van educatie, bescherming en
duurzame ontwikkeling tot leven, zowel voor
de bevolking als voor de bezoekers.
Daarnaast dienen ze als identificerend baken
voor het regionale bewustzijn. Thema´s zoals
klimaatverandering, natuurfenomenen of ook

NATUUR- & GEOPARK VULKAANEIFEL
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Aan de Meerfelder Maar

duurzaam gebruik van ressources worden belicht. In november 2015 werd het Natuur- en
Geopark Vulkaaneifel samen met vijf andere
streken in Duitsland erkend als UNESCO Global
Geopark - een onderscheiding die op hetzelfde niveau staat als werelderfgoed en biosfeerreservaat. De door de UNESCO ingerichte
programmastatus is het hoogste level dat deze
wereldwijde organisatie kan verlenen. Het
vormt de bevestiging van de verrichte inspanningen in de regio´s en tevens een oproep om
de Geoparks verder te ontwikkelen, want hun
kwaliteit wordt zeer regelmatig, namelijk om
de vier jaar, internationaal gecontroleerd.
Over zijn hele oppervlak is de Vulkaaneifel onderscheiden als UNESCO Global Geopark en
als Natuurpark Vulkaaneifel. Het Natuurpark
Vulkaaneifel beschikt over een unieke natuurlijke kwaliteit dankzij de combinatie van maren,
vulkanen en afwisselende cultuurlandschappen. Dit zijn uitstekende voorwaarden voor
een duurzame ontwikkeling in de verbinding
van milieuvriendelijk landgebruik met een

regionale waardeketen, ecologisch toerisme
en economische ontwikkeling. Een veelzijdig
aanbod is hierop afgestemd.
Naast de fascinatie voor het geologische verleden is het ook de huidige tijd met zijn uitgestrekte hoogvlaktes, duurzaam geëxploiteerde
bossen, natuurlijke beken, biodiverse weiden
en traditionele dorpjes die de mensen aantrekt.
De erkenning als natuurpark is tevens een verplichting tot bescherming en behoud van een
grote verscheidenheid aan gebieden en locaties waarin ecosystemen van zeldzame planten
en dieren zijn ontstaan. Duurzame concepten
- ook met het oog op toeristische en economische belangen – willen verder ontwikkeld en
gerealiseerd worden.
Natuurruimte
Er is geen ander vakantie- en natuurgebied in
Duitsland dat zo sterk bepaald werd door vulkanisme als de Vulkaaneifel. Wat nog zo´n 10.000
jaar geleden tot stand kwam door het oergeweld
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van moeder Aarde, heeft zich vandaag de dag
ontwikkeld tot een aantrekkelijke reisbestemming voor vakantiegangers met oog voor de
natuur. De vulkanen van de Eifel zijn dan wel
gedoofd, de fascinatie van een door hun activiteit gevormd natuurlandschap blijft onverminderd voortbestaan. In het middelpunt van
de belangstelling staan de maren, die in deze
frequentie wereldwijd in geen enkele andere
vakantiestreek voorkomen. Ooit zijn door bulderende explosies de maarkraters ontstaan, die
tegenwoordig de stille sterren van de Vulkaaneifel zijn.
De blauwe ogen van de Eifel
We nodigen u uit om met uw kinderen of
met geestverwante natuurliefhebbers tijdens
exclusieve wandel-, fiets- en GPS-toeren, geologische excursies en geocaching-avonturen in
begeleiding van onze deskundige natuurgidsen de unieke schoonheid van onze met water
gevulde maren te beleven.
De geheimzinnige 13 – twaalf
maren en een kratermeer:
onze speciale zondagsserie.

Op pad en dingen beleven met de natuur- en geoparkgids

NATUUR- & GEOPARK VULKAANEIFEL
Zo dramatisch en wild het er bij het ontstaan
van de maren aan toe ging, zo stil en geheimzinnig liggen de met water gevulde maren er
thans bij, de ‘blauwe ogen van de Eifel’. Er doen
talloze legendes en verhalen de ronde over
deze stille getuigen van de strijd der elementen. Deze krijgt u te horen van ervaren gidsen
tijdens onze tochten op zondag van april tot oktober 2019 om 11.00 uur en steeds bij een andere maar. Duur ca. 1,5 uur. Traject: 3 tot max. 8
km. Prijs: 5,– €, kinderen tot 12 jaar gratis. Aanmelden niet nodig.
Zie voor meer informatie, onder andere over de
trefpunten voor de rondleidingen, onze internetpagina: www.geopark-vulkaneifel.de/ unsere-besondere-sonntagsreihe
Nieuwsgierigheid en de wens om de horizon
te verleggen zijn geen privilege van de jeugd.
Integendeel: educatieve reizen voor elke
leeftijdsgroep zijn een trend van deze tijd.
Vrije tijd en vakantie worden meer en meer ook
gebruikt om het eigen kennispeil op te krikken.
Uiteraard mogen de factoren plezier en een
flinke dosis avontuur daarbij niet te kort komen.
Dit is ook het uitgangspunt van het programma
dat de natuur- en geoparkgidsen aanbieden.

NATUUR- & GEOPARK VULKAANEIFEL
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natuurliefhebbers en gezinnen naar buitengewone plekjes in beschermde natuurgebieden,
bio- en geotopen geleid. Voor het lokale aspect
en de deskundige begeleiding staan speciaal
opgeleide natuurgidsen ter beschikking, die
onderhoudend attent maken op de bijzonderheden van het Eifellandschap, zijn planten- en
dierenwereld. Hier heeft de natuur voorrang en
de rustfasen, die de schepsels in de verschillende biotopen voor hun natuurlijke ontwikkeling
nodig hebben, worden gerespecteerd. Op die
manier ontstaat er een vakantiesfeer waarbij
het karakter van de streek hand in hand gaat
met het bewustzijn voor de schoonheid en de
noodzaak om de Vulkaaneifel te beschermen.

De Josendrees - een natuurlijke minerale bron

Geïnteresseerde bezoekers kunnen kiezen uit
ruim 600 evenementen per jaar. Daarbij komen
individuele aanbiedingen die bij de circa 30
gidsen in overleg geboekt kunnen worden. Als
voorbeeld voor de thematische rijkdom en het
zeer gevarieerde karakter van het aanbod willen we hier een paar programma´s kort vermelden: onder het motto ‚De wilde planten in de
vulkaan‘ gaat u op een geologisch-botanische
ondekkingsreis van drie uur bij de Wartgesberg.
Tijdens het ‚After-work bezoek aan de ijsgrotten
van Birresborn‘ is het zaak, zich uit te rusten
met helm en zaklamp om Romeinse sporen
onder de grond te verkennen. Wie graag met
de fiets op pad is, wordt op een tocht van een
halve dag naar speciale schatten van de natuur
geleid: ‚Vogels, vleermuizen, hoogveen en maren‘. ‚Op pad in het rijk van de kleine Eifelrovers‘
kom je marters en wilde katten op het spoor. Of
wellicht heb je meer zin om door het wilde dal
van de Üßbeek te wandelen en de enige warmwaterbron met glauberzout in Duitsland op te
zoeken?
De respectvolle omgang met de natuur van de
Eifel, zijn fauna en flora, is het centrale element
bij de planning en uitvoer van de toeristische
natuuraanbiedingen. Zeer bewust wordt gekozen voor exclusiviteit en duurzaamheid. In kleine groepen worden

Driezen, de minerale en
koolzuurbronnen van de Vulkaaneifel
Veel mensen op aarde hebben dagelijks te maken met de Vulkaaneifel. Hij staat zeg maar op
hun menu, beter gezegd op hun drinkmenu.
We hebben het over het mineraalwater dat
van hieruit over de hele wereld geëxporteerd
wordt. Overal in de dalen vind je sprankelende
bronnen die vanzelf aan het daglicht treden of
door boringen worden geëxploiteerd. Het zijn
voornamelijk waterstofcarbonaatbronnen, zogenaamde zure bronnen, die meer dan 1 gram
CO2 per kilogram water bevatten. Met therapeutisch werkzame bestanddelen zoals jodium of radon worden het zelfs geneeskrachtige
bronnen.
De verschillende soorten mineraalwater uit de
Vulkaaneifel zijn buitengewoon rijk aan voor de
voeding waardevolle mineralen. Dat is te danken aan de vulkanische ondergrond waar het
op zijn lange weg doorheen loopt. Het kooldioxide waaruit in combinatie met water koolzuur
ontstaat, is verantwoordelijk voor de opname
van de mineralen.
Het gasvormige kooldioxide wordt hier ‚maagdelijk‘ genoemd omdat het uit het binnenste
van de aarde stamt. De plekken waar CO2 uit
het aardoppervlak komt, heten mofetten; hier
ademt de aarde als het ware uit. Het DreesPad in Daun verschaft nog meer spannende
inzichten in de wereld van de koolzuur- en
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Blik op de Mosbrucher Weiher, bij Kelberg

mineraalwaterbronnen, net als onze gratis
dries-fleyer met een lijst van de verschillende
mineraalwaterbronnen, hun bijzonderheden
en een precieze routebeschrijving.
De geo-musea van de Vulkaaneifel
Dit zijn de locaties waar informatie over de
spannende activiteiten rondom ontstaan, veranderen en vergaan gepresenteerd en verzameld wordt. Daarmee vormen zij ook de sleutel voor een beter begrip van dit fascinerende
landschap en zijn geschiedenis. Elk museum
heeft zijn thematische zwaartepunten en is
gewijd aan de bijbehorende facetten van geowetenschappelijke, maar ook natuurkundige,
historische, culturele en technische bijzonderheden van de Vulkaaneifel.
Begrijpen door ervaren luidt het gemeenschappelijke didactische basisconcept. Zien, ruiken,
voelen, horen – met alle zintuigen worden ook
complexe samenhangen ‚begrijpbaar‘, in de
waarste zin van het woord.
De doelgroep is zeer breed en zelfs mensen
met verstand van natuurwetenschappen kunnen hier nog wat nieuws ontdekken. Kinderen
en jongeren worden spelenderwijs, zeg maar

met oog voor de ‚plezierfactor‘, op de thema´s
gewezen. Vaak worden er begeleidende of
verdiepende evenementen door het museum
aangeboden. Hiertoe behoren museumsrondleidingen, excursies, workshops, lezingen, exposities, programma´s voor kinderen en scholen.
Vulkaaneifel-Muße-Paden
Vervulde momenten van geluk beleven
Beleef de Vulkaaneifel eens geheel anders. Laat
u meeslepen door de verhalen die onze gidsen
te vertellen hebben. Verhalen over de strijd der
elementen, de wilde dans van water en vuur,
die dit unieke landschap hebben geschapen.
Beleef natuur en landschap vanuit een bijzonder, verrassend, soms geheel nieuw perspectief: vermakelijk, met humor, boeiend. Een
zestal Vulkaaneifel-Paden presenteert lokaal
verankerde verhalen. Elk van deze Muße-Paden
heeft zijn eigen story, zijn symbool. Culturele,
historische of natuurwetenschappelijke informatie is verpakt in verhalen, waaraan de wandelaar deelneemt. En dat allemaal met ‚Muße‘,
met ledigheid en bezinning, geheel volgens het
Eifelse motto: ‘Et jit net
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Muße-plekje bij de Gerolsteiner Dolomieten-Acht, een
van de Vulkaaneifel Muße-Paden

jerannt!’ (Het gaat niet gerend!). Uiteraard kunt
u de Muße-Paden ook op eigen houtje verkennen. Bijzondere ‚Muße‘-plekjes nodigen uit om
even stil te staan, mindfulness te oefenen: met
het bij het pad horende symbool, een eigen
landkaart en een verhaal. U zult dan beslist dingen ontdekken, die zonder deze verhalen voor
u verborgen zouden zijn gebleven.
Zie voor meer informatie: www.geopark-vulkaneifel.de/ storytelling-vulkaneifel-pfade
Geopark-bedrijven
Speciale geopark-bedrijven letten er extra
goed op om geïnteresseerde bezoekers de verbinding van vulkanisch landschap met culinaire
geneugtes, artistieke creativiteit of spannende
activiteiten naderbij te brengen. Geopark-bedrijven zijn voor de bezoekers van dit landschap
het eerste adres en een bijzonder hartelijke verwelkoming.

Vakantieregio Gerolsteiner Land
Tourist-Information Gerolstein
Bahnhofstraße 4 · 54568 Gerolstein
Tel. +49 (0) 6591 13-3000
Tourist-Information Hillesheim
Am Markt 1 · 54576 Hillesheim
Tel. +49 (0) 6593 809 200
Tourist-Information Stadtkyll
Burgberg 22 · 54589 Stadtkyll
Tel. +49 (0) 6591 13-3000
www.gerolsteiner-land.de
GesundLand Vulkaneifel
Leopoldstraße 9a · 54550 Daun
Tel. +49 (0) 6592 951 370
Fax +49 (0) 6592 951 320
www.gesundland-vulkaneifel.de
mit den Tourist-Informationen in Daun,
Manderscheid und Bad Bertrich
Vakantieregio Kelberg
Tourist-Information Kelberg
Dauner Straße 22 · 53539 Kelberg
Tel. +49 (0) 2692 872 18
www.vgv-kelberg.de
www.geschichtsstrasse.de

:)

De evenementenkalender en ander gratis
informatiemateriaal is verkrijgbaar bij:
Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Mainzer Str. 25, 54550 Daun
Tel.: + 49 (0)6592 933-203, Fax: 06592/985033
geopark@vulkaneifel.de
www.geopark-vulkaneifel.de

TOURIST-INFORMATIONEN IM NATURPARK
UND UNESCO GLOBAL GEOPARK VULKANEIFEL:

N
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Klassieke op de vulkaan Galerie Augarde

:)

N

R
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Het Zomermuziekfestival in de
Vulkaaneifel

Internationale moderne kunst
live in Daun

Laat u boeien door de betoverende sfeer van
deze buitengewone plek in de Vulkaaneifel in
samenspel met prachtige muziek die geschiedenis heeft geschreven. Stap uit uw dagelijkse
leven en geniet van bijzondere momenten die
lichaam, geest en ziel goed doen.
Elk jaar weer stellen de organisatoren een gevarieerd programma voor u samen dat garant
staat voor cultureel genot in een prachtig landschap.

Sinds 2012 nodigt de galeriste Stefanie Mayer-Augarde, die haar liefde voor hedendaagse
kunst o.a. in Los Angeles en Parijs voedde,
kunstenaars uit allerlei landen uit naar de Vulkaaneifel. Haar Galerie Augarde exposeert
in nieuwe ruimtes, midden in het hartje van
Daun, beeldende kunst: schilderkunst, grafisch werk, fotografie of beeldhouwerij, het
gemeenschappelijke van alle werken is een
zeer hoog, professioneel niveau. Zo trekt zelfs
de kunstscène uit de metropolen naar het
platteland en presenteert zichzelf in een ongedwongen, vriendelijke sfeer. Er zijn niet alleen
gerenommeerde namen bij, ook uitmuntend
jong talent of het hoog ontwikkelde artistieke
potentiaal uit Eifel en omstreken kunnen hier
ontdekt worden. Tot wel zes exposities per jaar
tonen een afwisselend repertoire van abstract
tot figuratief, waar kunsthistorische kenners
net zo van smullen als mensen die gewoon
van mooie dingen houden. Met vernissages,
kunstcafés, kunsttalks of events met live-muziek en lezingen van schrijvers is Galerie Augarde the place to be voor cultuurliefhebbers.

Zondag 23 juni 2019
16:00 uur - Openingsconcert, Duo Balance
Dinsdag 25 juni 2019
09:30 uur - Kinderklassiekers op de vulkaan
Beauty and the Beast
Vrijdag 5 juli 2019
18:30 uur - Dinermuziek met 4of
us Spaanse Nacht, 20:30 uur
Zaterdag, 06 juli 2019
18:30 uur - Dinermuziek met
piano en zang 20:30 uur - Night Fever
The very best of the Bee Gees
Vrijdag 12 juli 2019
20:30 uur (toegang vanaf 18:30 uur)
HÖHNER - ‚Wir halten die Welt an‘ Live 2019
OpenAir aan het Gemündener Maar
Informatie over alle evenementen vindt
u onder www.klassikeraufdemvulkan.de
U vindt ons ook op Instagram www.instagram.
com/klassikeraufdemvulkan/

CONTACT: galerie augarde
Burgfriedstr. 14 · 54550 Daun
www.galerie-augarde.de
OPENINGSTIJDEN
wo-vr 15-18 uur, za 11-14 uur en op afspraak

C|D 4
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Atelier Metallformen
Metaaldesigner en kunstenaar Jens Nettlich toont zijn ambacht
en geeft smeedcursussen.

Ingebed in de bijna ongerepte natuur van het
schilderachtige Pützbornbachtal ligt de oude
molen, het thuis van Jens Nettlich. Daar, in
de werkplaatsen van ‚Atelier Metallformen‘,
wijdt de afgestudeerde metaaldesigner zich
aan zijn veelzijdige en deels omvangrijke projecten.

Na zijn diploma aan de hogeschool voor toegepaste wetenschappen en kunsten in Hildesheim werkte hij tot 2010 als freelance designer
in de productontwikkeling en prototypeproductie voor diverse bekende bedrijven. In 2016
verhuisde de in Nedersaksen geboren kunstenaar zijn atelier naar de prachtige Vulkaneifel.

Deze omvatten de productie van sieraden
en zilverwerk, het smeden van edele jachtwapens, hoogwaardige keukenmessen van
Damasceens staal evenals historische replica‘s.
Maar ook tuinmeubilair, vuurschalen en kunst
bij de bouw behoren tot zijn repertoire.
De sculpturen van de erkende freelance kunstenaar sieren pleinen en particuliere huizen
van Berlijn tot Hawaï.

In de zomer van 2018 organiseerde de familie
Nettlich voor het eerst een markt voor design
en ontwerp op hun historische molenlocatie,
waar kunstenaars en prominente ambachtslieden uit heel Duitsland en de omliggende landen hun werken presenteerden.

CONTACT:
Atelier Metallformen
Mühlenweg 9 · 54550 Daun
Tel.: +49 (0)17643122672
info@metallformen.de
www.metallformen.de

:)

De bekroonde designer beschrijft zijn werk als
minimalistisch en eenvoudig: „Ik probeer mijn
ideeën tot uitdrukking te brengen met weinig,
maar gerichte lijnvoering.“ Nettlich presenteert
zijn werk regelmatig op tentoonstellingen en
beurzen in binnen- en buitenland. Zijn werken
werden al getoond in steden als Parijs, Shanghai, Verona, Salzburg, Visby, Las Vegas en Luxemburg.
Met zijn werken heeft Nettlich al verschillende
onderscheidingen en prijzen gewonnen, zoals
de staatsprijs voor de kunstnijverheid van de
deelstaat Rijnland-Palts.

In juli 2019 wordt deze markt weer gehouden.
In zijn atelier in de oude molen biedt Jens
Nettlich ook diverse smeedcursussen, bedrijfsevenementen en demonstraties aan. De aangeboden smeedcursussen omvatten basiscursussen, messen- en bijlsmeedcursussen en de
productie van Damasceens staal.

N
R
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Moselland Museum

Beleven en verwonderen - een
avontuur voor de hele familie

Leven en werken in de periode
van 1950 tot 1970

Het Eifel-Vulkaanmuseum verschaft bezoekers
levensechte inzichten in vulkanische fenomenen - wereldwijd en in de Vulkaan-Eifel. Bezoekers leren de spannende wereld van de Eifelvulkanen en vulkanen wereldwijd kennen aan de
hand van foto‘s, afbeeldingen, modellen en originele gesteenten en mineralen. De fascinatie
van het vulkanisme en hoe dit landschap van
de Vulkaan-Eifel geologisch verleden en heden heeft bepaald, wordt op begrijpelijke wijze
overgebracht op bezoekers van alle leeftijden:
een bezichtiging die de moeite waard is voor
het hele gezin.
Voor groepen en schoolklassen bieden wij ook
buiten de openingstijden rondleidingen door
het Vulkanmuseum.
Wij verzoeken u om rondleidingen en afspraken telefonisch of via e-mail op tijd met ons af
te stemmen.

Het Moselland Museum, gelegen in Ernst,
direct aan de Moezel, omringd door levendige
Moezelwijnbouw. Hier wordt aan de hand
van met veel oog voor detail samengestelde alledaagse voorwerpen het leven en werken in de
periode van 1950 tot 1970 gepresenteerd. Van
het snoeien van de druivenstokken tot het vullen
van de vaten en flessen wordt het proces van de
Moezelwijn uitvoerig getoond.
Van de eerste machines die het werk in de wijnbergen en kelders vergemakkelijkten, tot aan het
transport en versturen van de wijn. Van de eerste
tractor en 1-assige aanhanger, oude ambachtsbedrijven en beroepen zoals smid, slotenmaker,
keldermeester, timmerman en schoenmaker. Een
oude keuken, een woonkamer – de‚zondagse kamer‘ -, een slaapkamer en waskeuken vertellen
het verhaal van het dagelijkse reilen en zeilen in
de families. Wie dat wil, kan nog eens in de scholbanken zitten. Kinderspeelgoed en een grote
verzameling ovens ronden de expositie van 4
etages af. Alle etages zijn met de lift te bereiken.
CONTACT: Moselland Museum
Weingartenstraße 91 · 56814 Ernst
Tel.: +49 (0)2671 6078377
info@moselland-museum.de
www.moselland-museum.de
OPENINGSTIJDEN:
Pasen tot 1 nov.: wo tot zo elke dag van 11-18
uur, voor groepen speciale tijden mogelijk,
Entreeprijzen: Volwassenen 9,50 €

CONTACT:
Vulkaanmuseum Daun · Leopoldstraße 9
54550 Daun · Tel.: +49 (0)6592 985353
Eifel-vulkanmuseum@vulkaneifel.de
www.vulkaneifel.de

:)

OPENINGSTIJDEN:
18-04-2019 (Witte Donderdag) 02-11-2019 dinsdag tot vrijdag: 11-16.30 uur
za, zon- en feestdagen: 11-16.30 uur
maandag gesloten

C|D 4

:)

Vulkaanmuseum Daun

N
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Burchten van Manderscheid
De historische burcht bij Manderscheid nodigt uit tot een
spannende reis naar de middeleeuwen

Middenin de Vulkaaneifel ligt het Kneipp-kuuroord met zijn gezonde klimaat, dat naast
talrijke activiteiten ook veel cultuur en natuur
te bieden heeft. Een buitengewoon uitzicht
bieden vooral de beide burchten, de boven- en
benedenburcht, die nog geen steenworp van
elkaar zijn verwijderd. Hier stuitten toentertijd
de machtsgebieden van de keurvorsten van
Trier en de graven van Manderscheid op elkaar.
Dit imposante dubbele burchtcomplex is
een must voor elke bezoeker. Het best verkent
men de regio rond de burchten tjdens een
wandeling, die leidt door heerlijke bossen met
adembenemende uitzichten op het Eifellandschap. De benedenburcht ligt op een rots en
wordt door het riviertje de Lieser gescheiden
van de bovenburcht. De bovenburcht is gratis toegankelijk en vanuit de hoge burchttoren
heeft men een prachtig uitzicht over het dal
van de Lieser. Om de toren van de benedenburcht te beklimmen moet men nogal wat
meters omhoog afleggen. Daarbij zorgen kleinere torens, kerkers en gewelfde kelders voor
een historische flair.

Vaste prik op de kalender is ook de Manderscheider burchtkerstmis, die elk jaar in het
eerste weekend van de advent garant staat
voor beschouwelijke uren op de benedenburcht.

CONTACT:
Burgenverein
Manderscheid e.V.
Tel.: +49 (0)6572 4408
info@burgenverein.de
www.burgenverein.de

:)

Wie zich zo echt wilt verplaatsen in de tijd van
de middeleeuwen, die mag het hoogtepunt
van het jaar niet aan zich voorbij laten gaan:
het Historische Burchtfeest, dat elk jaar in
het laatste weekend

van augustus (25/26 augustus 2018) op de
benedenburcht en de kasteelweide plaatsvindt en ver over de grenzen van de Eifel
berucht is. Bij dit spektakel kan men de Middeleeuwse feesten live meemaken. Op beide dagen tonen goochelaars, ambachtslui en
muzikanten vanaf 11 uur hun kunsten en hun
behendigheid. Een van de hoogtepunten van
het weekend zijn de strijdende ridders, die hun
vaardigheid met boog en lans demonstreren.
Op beide dagen van het evenement wordt
een leuk kinder- en gezinsprogramma aangeboden, dat geen wens onvervuld laat. Het
vuurwerk ‘Benedenburcht in vlammen’
en een markt van ambachtslieden ronden het
programma vol afwisseling af.
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Lava, bommen, bijen en een paard
Het Maarmuseum Manderscheid en het ontstaan van de maren of:
toen rond Vulkaanhuis Strohn de lavabommen vlogen!

:)
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Rond het Vulkanhaus Strohn brak 33.000
jaar geleden de hel los. Actieve vulkaankegels spuwden gloeiende lavaslakken hoog
in de lucht. Bovendien vloeide een 7 km lange lavastroom in het dal van de Alf. Daarna
moesten 2 kleinere lavastromen dalopwaarts
hun weg banen, hetgeen een bijzonderheid
is. Relicten uit deze tijd zijn de beroemde
Strohner lavabom, die een diameter van
vijf meter en een gewicht van 120 t heeft.
In het museum zelf getuigt een 11 t zware
gespleten wand vol unieke lavadruppels
van het oergeweld van de Eifel-vulkanen!
Beide musea werken nauw samen en
coördineren hun activiteiten: Rondleidingen door het museum en begeleide
GEO-BIO wandelingen naar tal van vulkanische hoogtepunten in de Vulkaaneifel
kunnen direct per mail worden geboekt.
CONTACT:
Vulkanhaus Strohn
Hauptstraße 38
54558 Strohn
Tel.: +49 (0) 6573 953721
Öffnungszeiten unter
www.vulkanhaus-strohn.de

:)

N

Het Maarmuseum Manderscheid verklaart
jong en oud aanschouwelijk het ontstaan van de
trechtervormige maren. Daarnaast kan men
verwonderd kijken naar een subtropisch Eifellandschap. In deze tijd, zo’n 45 miljoen jaar geleden, leefden aan de Eckfeld-Maar het wereldberoemde ‘Eckfelder oerpaard’ en een van ‘de
oudste honingbijen ter wereld’. Bij ons kunt u versteld staan van de originelen van deze fossielen!
Met de Terranaut daalt u af in de afgronden van
de aarde en bent u erbij hoe een maar ontstaat.
Het vulkaan belevenispark Mosenberg bij
Bettenfeld biedt een uniek inzicht in de geologie van de Eifel. Daar krijgt de bezoeker zonder barrières uitleg over vulkanische vormen
en structuren aan de hand van een outdoor
klaslokaal en een educatief pad over gesteente, dat hem bij zal blijven en een ware
belevenis is. Men kijkt direct naar het inwendige
van een conische slak: gestolde kanalen, rode
lasslakken, zwarte lapilli sinters enz. Het park is
gratis en kan het hele jaar door worden bezocht
www.vulkanerlebnis-mosenberg.de
CONTACT:
Maarmuseum Manderscheid
Wittlicher Straße 11
54531 Manderscheid
Tel.: +49 (0) 6572 920310
Öffnungszeiten unter
www.maarmuseum.de

N

MuseenStrohnManderscheid@t-online.de

D5

15

CULTUUR & EVENTS

Abdij van Himmerod
Het geestelijke en culturele centrum
midden in de Eifel

abdijkerk, maar ontdekt hij ook boeiende facetten van het leven en het werk van de monniken.
Onder het motto „schepping beleven“ leidt bovendien een 3,5 kilometer lange wandelroute
langs de bergbeek door bossen en velden. Het
motto past bij de indrukwekkende natuur rondom. Op speciale stations, waar banken en tafels
met spirituele teksten de wandelaars uitnodigen
om te pauzeren, te reflecteren en misschien te
bidden, omringt hen een meditatieve sfeer.
Orgelzomer 2019 Begin van het concert 15
uur,, 30.06. Amelie Held (München), 14.07.
Thomas Heywood (Melbourne), 28.07.
Timothy Noon (Exeter Cathedral), 11.08. János
Pálúr (Budapest), 25.08. Daniel Cook (Durham
Cathedral), 08.09. Shean Bowers (Bath Abbey),
22.09. Juan Paradell Solé (Rom/Vatikan)
Verdere concerthighlights in 2019
07.04. Kammerchor Projekt Vocal Bernkastel-Kues, 22.04. Blechbläserensemble “R(h)
einblech”, 26.05. Junge Kantorei Mayen,
10.06. Gospelchor Traben-Trabach, 17.08.
Himmeroder Zisterziensernacht, 27.10. “der
andere chor” Dillingen/Saar, 22.12. Speechor
Trier, 31.12. Orgelvuurwerk als ‚slotakkoord‘
van het jaar
CONTACT: Abtei Himmerod
Abteistraße 3 | 54534 Großlittgen
Tel. +49 (0)6575 9513-80
info@abteihimmerod.de
Infos: www.abteihimmerod.de

:)

Sinds de oprichting in 1134 door Bernardus
van Clairvaux is de abdij van Himmerod bij
Großlittgen al een spiritueel centrum van de
Eifel geweest – zij het met onderbrekingen. Na
de opheffing in 1802 werd het grotendeels verwoeste kloostercomplex in het mooie Salmtal
vanaf 1919 herbouwd. Na de opheffing van
het cisterciënzer-klooster in 2017 besloot pater
Stephan Raimund Senge, na meer dan 60 jaar in
de Eifel te hebben gewerkt, als enige monnik in
Himmerod te blijven. Het bisdom Trier heeft de
taak op zich genomen om Himmerod als ‚ spirituele plaats‘ te behouden en naar een nieuwe
toekomst te leiden. De barokke abdijkerk is
slechts één van de bezienswaardigheden van
het klooster. Het Klais-orgel is wereldberoemd
en de ‚Alte Mühle‘ is absoluut bezienswaardig.
Het wellicht oudste bewaard gebleven gebouw
van het klooster werd eind jaren negentig gerenoveerd en herbergt nu een museum. Op de
eerste verdieping informeert een tentoonstelling over de geschiedenis van de cisterciënzers
en de ontwikkeling van Himmerod. In de foyer
en de galerie vinden wisselende tentoonstellingen plaats. De talrijke concerten in de abdij
van Himmerod vormen een culturele magneet
tot ver buiten de grenzen van de regio. Tijdens
verschillende rondleidingen door de abdij leert
de bezoeker niet alleen iets over de architectonische en kunsthistorische details van het imposante kloostercomplex met zijn indrukwekkende
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Nostalgikum Uersfeld
Herinneringen aan de goede oude tijd

Het is alsof de tijd
heeft stilgestaan.
Wanneer u het museum ‚Nostalgikum‘ in
Uersfeld betreedt, begint een prachtige reis
door de tijd naar het verleden die u lang niet
zult vergeten. Helaas vaak al lang verloren herinneringen aan de ‚goede oude tijd‘ komen
weer tot leven.
Hier wordt u mee teruggenomen naar de
‚goede oude tijd‘, toen de Duitse postcodes
nog vier cijfers hadden; de mensen nog naar
winkel op de hoek gingen om er voor een paar
centen snoepjes te kopen; niet elk huishouden
een tv had en het journaal in zwart-wit werd
uitgezonden; de muziek nog van een grote
zwarte plaat kwam en alles nog met de hand
werd gemaakt. Nostalgie dus.

:)
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Het museum laat aan de hand van 18 themaruimten zien hoe men vanaf de jaren veertig
tot de jaren zestig in Duitsland leefde – van de
oude dorpskroeg, het winkeltje op de hoek,
de oude school, de kapper, een boswachterij,
een gendarmerie, een kolenhandel, maar ook
oude beroepen zoals schilder, zadelmaker en
stoffeerder, kleermaker, schoenmaker en wagenmaker t/m een postkantoor en een badkamer uit de jaren vijftig. Liefdevol werden
dingen uit het dagelijks leven samengesteld,
elk daarvan is iets bijzonders en een herinneringsstuk.

Tot het museum behoort ook een NSU-werkplaats, waar men van de legendarische NSU
Quickly tot en met de NSU Prinz veel impressies krijgt van dit oude automerk.
Het museum is gevestigd in de oude jongensschool in Uersfeld. Het gebouw ontstond
al vóór 1900. Het diende later als koelhuis,
brandweerkazerne, appartement, culturele
ruimte en dokterspraktijk. Sinds 2011 herbergt het gebouw aan de Maklesboom het
‚Nostalgikum‘.

CONTACT:
Nostalgikum Uersfeld
Nostalgie-Erlebnis-Museum
Lindenstraße 1
56767 Uersfeld
Tel.: +49 (0) 2657 940113
www.nostalgikum.de
OPENINGSTIJDEN
elke zo 14:00 - 17:30 uur
van april tot oktober bovendien
elke di + do 14:00 - 17:30 uur,
toegang tot 17:00 uur
Groepen het hele jaar
door op afspraak
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Unieke cultuurschatten
Het landschap van de maren en vulkanen biedt een heerlijke
coulisse voor uw reis naar het verleden

Als betoverend sprookjeskasteel verwelkomt
Slot Bürresheim bij Mayen zijn gasten. Met
zijn puntdaken, zijn speelse erkers, zijn kleurrijke vakwerk en de fraaie schilderijen en kostbare wandtapijten binnen lijkt het alsof hier de
tijd heeft stilgestaan. Geen wonder, want het
complex dat vanaf de 12e eeuw voortdurend
werd uitgebreid, werd nooit verwoest en zelfs
tot 1938 nog bewoond. Hier kunt u de levensstijl van de Rijnlandse adel door meerdere eeuwen heen volgen.
Een bijzondere ervaring is het stationstheater
‚Schlossgeflüster‘ (mei - september op speciale datums ook op zondag) en het sprookjesfestival in de zomer. Hier worden bovendien
regelmatig lezingen en concerten gehouden.

CONTACT: Schloss Bürresheim F2/3
D-56727 Mayen (St. Johann)
Tel.: +49 (0)2651 76440
OPENINGSTIJDEN:
1 feb t/m 14 mrt: za, zo & feestdagen 10:0017:00 uur, 15 maart t/m 31 oktober: dagelijks
10:00-18:00 uur, 1 t/m 30 nov: za, zo & feestdagen 10:00-17:00, 1 dec t/m 31 jan: gesloten
CONTACT: Burgruine Nürburg D2
Burgplatz, D-53520 Nürburg
Tel.: +49 (0) 2691 2704
OPENINGSTIJDEN:
mrt en nov: za en zo 10:00-17:00 uur, apr t/m
okt: dagelijks behalve dinsdag 10:00-18:00 uur
dec, jan en feb gesloten
CONTACT: Matthiaskapelle FE 2
D-56330 Kobern-Gondorf
Tel.: +49 (0)261 6675-4000
zondag voor Pasen tot Allerheiligen:
zon- en feestdagen 11:00-17:00 uur

:)

Denkt u bij Nürburg alleen maar aan snelle
auto‘s en scherpe bochten? Dan kent u de gelijknamige burchtruïne nog niet. Alleen al het
uitzicht vanaf de burchttoren is een bezoek
waard. Karakteristieke, met lei gedekte kegelvormige daken markeren het silhouet van het
in de 12e eeuw gebouwde complex.
De ligging is fantastisch mooi: de Matthiaskapel – een meesterwerk uit de vroege gotische
periode – bevindt zich op de binnenplaats
van de bovenburcht die schilderachtig op een
lange bergrug hoog boven de Moezel ligt. De
artistieke vormgeving is al even uniek als de
locatie. De vrijstaande zeshoekige vorm plaatst

deskundigen ook vandaag nog voor een raadsel. Samen met de bovenburcht en de ruïnes
van de benedenburcht vormt de Matthiaskapel een uniek historisch ensemble.
Meer informatie: www.burgen-rlp.de

N
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Museumswelten Mayen

Mayener Grubenfeld ©TI Mayen

Deutsches Schieferbergwerk ©P.Seydel

De spil van de museumwereld waar alles om draait, is de legendarische
Genovevaburg. Zij staat centraal bij de reis door tijd en ruimte

Eifelmuseum - de hele Eifel in een burcht
De reis door de tijd begint met de ongerepte natuurlandschappen uit lang vervlogen tijden en
leidt naar de cultuurlandschappen van vandaag.
Hier ontmoet u mensen die de kale grond in het
barre klimaat hun overleven wisten af te dwingen. Er werd hulp gezocht bij goden en heiligen
en vreesden heksen en demonen. Duitse leisteenmijn – onder de burcht! Maar weinig
mensen weten het: in de leisteenrotsen onder
de burcht bevindt zich nog een tunnelsysteem
dat is overgebleven uit de tijd van de laatste
wereldoorlog. De gangen vormen het decor
voor de leisteenwereld in het Eifelmuseum. Dit
omvat de winning van Moezelleisteen in steengroeven en mijnen, de verwerking ervan tot
dakpannen en de uitgebreide handel ermee.

F2

Contact: Erlebniswelten Grubenfeld
An den Mühlsteinen 7, 56727 Mayen
Tel.: +49 (0)2651 491506
www.erlebniswelten-grubenfeld.de
Openingstijden:
di - zo 10:00 - 17:00 uur, ma gesloten.
Tijdens de vakantieperiodes in Rijnland-Palts
en NRW ook ma geopend. Gesloten vanaf
1e weekeinde in november.

:)

:)
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Contact: Eifelmuseum und Deutsches
Schieferbergwerk, Genovevaburg,
Mario-Adorf-Burgweg 1, 56727 Mayen,
Tel.: +49 (0)2651 498508
museumskasse@mayenzeit.de
www.eifelmuseum-mayen.de und
www.deutsches-schieferbergwerk.de
Openingstijden:
za-do 10:00-17:00 uur, op vr gesloten.
Tijdens vakantieperiodes in Rijnland-Palts
en NRW ook op vrijdag geopend.

Beleveniswerelden Grubenfeld – het erfgoed van de vulkanen De vulkanen aan de
horizon zijn getuigen uit een heel andere tijd.
Al 7000 jaar houdt de mens aan de lavastromen een speciale ‚schat‘ verborgen; waardevolle stenen die in de tijd daarna geschiedenis
zouden schrijven. Molenstenen van vulkanische basaltlava werden van hieruit naar overal ter wereld geleverd. Wat is gebleven is het
Grubenfeld, een bizar landschap van steengroeven en mijnen. De ‚SteinZeiten‘ van het
Vulkaanpark-beleveniscentrum ‚Erlebniswelten Grubenfeld‘ vertellen over het harde werk
in dit gebied; hier kunt u ook zelf steenhouwer
zijn. Van de Romeinse tijd tot op de dag van
vandaag wordt daar vulkanisch gesteente in
industriële maatstaf gewonnen, zichtbaar in
het Mayener Grubenfeld.
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Klangwelle Bad Neuenahr-Ahrweiler

© Dominik Ketz

De unieke showervaring met water,
vuur, laser, licht en muziek

Gigantische fonteinen van miljarden waterdruppels die meer dan 30 meter hoog de
nachtelijke hemel in schieten, een fascinerend
kleurenspel van licht- en lasereffecten, ingenieuze muziekstukken van klassiek tot pop
en vurige pyrotechnische accenten: de Klangwelle Bad Neuenahr-Ahrweiler combineert de
elementen water, vuur, laser, licht en muziek
tot een unieke megashow – kippenvel gegarandeerd.

video‘s worden geprojecteerd: bioscoop-feeling inclusief!

Op acht avonden van 10 t/m 13 oktober en
van 17 t/m 20 oktober 2019 doet de ‚geluidsgolf‘ de ogen van duizenden bezoekers in het
kuurpark van Bad Neuenahr stralen.

Het evenemententerrein in het kuurpark
opent dagelijks om 18:00 uur met entertainment, presentatie, muziek en een gevarieerd
gastronomisch aanbod. De show, bestaande
uit vier bedrijven en twee pauzes, begint om
20:00 uur.

Voor de zesde keer is de Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler organisator van dit grote evenement. Met meer dan
18.000 bezoekers in 2018 heeft de Klangwelle
zich in de hele regio tussen Keulen en Koblenz
roem verworven als bezoekersmagneet.

Kaarten in de categorieën staanplaats, zitplaats en ‚KlangLounge‘ zijn verkrijgbaar onder www.die-klangwelle.de.
KONTAKT:
Heilbad Gesellschaft
Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
Gäste-Information, Kurgartenstraße 13
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. +49 (0)2641 9175540
www.das-heilbad.de
www.die-klangwelle.de

:)

In de stad, die zijn faam dankt aan zijn bronnen, draagt de Klangwelle naar boven waarvoor Bad Neuenahr bekend is – water in al zijn
schoonheid. Wat net nog boven de boomtoppen is opgestegen, verandert in het volgende
moment in een kleine golf die zich dan weer
transformeert in een gigantisch ‚hydroscreen‘ waarop indrukwekkende beelden en

Maar pas door de grandioze muziekbegeleiding avanceert de show tot een emotioneel
kunstwerk: met nieuwe thema‘s en choreografieën zet de Klangwelle melodieën uit klassieke muziek, rock, pop en ‚Rheinisch-Kölsche‘
liederen in perfecte harmonie met alle andere
effecten adembenemend in scène.
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Avontuurregio Nürburgring

© Kappest

© Dominik Ketz

Het adembenemende landschap met zijn vurige geologie zal
u ongetwijfeld betoveren

Hartelijk welkom in de
avontuurregio Nürburgring!
De Nürburgring, het unieke dagje uit voor
motorsportfans en gezinnen rondom een van
de meest fascinerende en beroemdste racecircuits ter wereld, staat garant voor snelheid en
pure fascinatie. De Ring is ingebed in avontuurregio Nürburgring, waar u een enorm aantal hoogtepunten kunt ontdekken: ontmoetingsplaatsen zoals de beroemde abdijkerk
Maria Laach of cultuurevenementen zoals
het jaarlijks plaatsvindende kasteelfestival
Burgfestspielen Mayen tot aan de grandioze uitzichten op de Kaiser-Wilhelm-toren,
op het hoogste punt in de Eifel, de Hohe Acht,
gelegen. Beleef onvergetelijke, niet-alledaagse
avonturen!

:)
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Fascinerend natuurlandschap! Wandelaars
kunnen zich van zeer nabij genieten van de
schilderachtige en vurige geologie van de
Traumpfaden of Geopfaden. Hier heeft elk
seizoen zijn charme: Bloeiende bossen en weiden in de lente, stralende heidebrem ‘Eifelgoud’ en jeneverstruiken in de zomer, de kleurenpracht van de herfstbossen en de witte pracht
van de winter op de dode of wellicht nog borrelende vulkaankraters.
Geniettochten over bergen en door dalen?!
Met de e-bike geen probleem, en, niet te ver-
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geten, Of u nu ontdekkingsreiziger, fijnproever, familiemens en/of rustzoeker bent - de
avontuurregio Nürburgring, bestaande uit de
aangesloten gemeenten Adenau, Brohltal, Kelberg en Vordereifel alsook de stad Mayen staat
garant voor een perfecte vakantie!
Kleine tip: gezinnen met kinderen komen bij een rit met de historische trein, de
‘Vulkan-Express’, of tijdens een bezoek aan
het Baumhaus Abenteuer (boomhutavontuur) in Kelberg volledig aan hun trekken.
Nieuwsgierig geworden? Uitgebreide informatie over de thema‘s vrijetijdsactiviteiten,
overnachten, eten en genieten alsmede actuele evenementen vinden geïnteresseerden op
www.erlebnisregionnuerburgring.de

CONTACT: Tourist-Information
Hocheifel-Nürburgring · 53518 Adenau
Tel.: +49 (0)2691 305122
info@erlebnisregionnuerburgring.de
www.erlebnisregionnuerburgring.de
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Eifelleiter

Wandelen en beleven
langs de AhrSteig

Steeds een trapje hoger - van
de Rijn tot in de Hoge Eifel

Van de bron tot aan de monding begeleidt de
AhrSteig de wellicht meest romantische van
alle zijtakken van de Rijn op zijn 85 kilometer.

Het circa 53 km lange premiumwandelpad
dat maar liefst drie unieke landschappen verbindt, nodigt uit tot verkenningstochten en
ontspanning. Beginnend in het schilderachtige
Rijndal staan de wandelaar fraaie blikken op
het prachtige dal te wachten, met slot Arenfels,
burcht Rheineck en de burchtruïne Hammerstein, en het pad eindigt met avontuurlijke geologie op de Bausenberg bij Niederzissen.
De tweede etappe start in de uitgestrekte
vlaktes van het schilderachtige Brohldal met
de natuurfenomenen Rodder Maar en Königssee en met geweldige uitzichten op de middeleeuwse burcht Olbrück.
De slot-etappe loopt over de hoogste top
van de Eifel, de Hohe Acht. Het prachtige uitzicht vanaf de Keizer-Wilhelm-toren doet de
geleverde inspanningen snel vergeten. Bij de
eindbestemming in Adenau nodigt het historische centrum van Adenau met zijn pittoreske
vakwerkhuizen uit om heerlijk rond te kuieren.
Wie alle etappes van de EIFELLEITER achter
de rug heeft, kan zich gelukkig prijzen met de
herinnering aan vele geweldige indrukken en
belevenissen.
CONTACT:
Zweckverband Ferienregion
Laacher See
Tel.: +49 (0) 2636 19 433
info@eifelleiter.de
www.eifelleiter.de

© Dominik Ketz

© Dominik Ketz

AhrSteig

Deze bekende wandelroute start bij de Ahrbron
in het vredige Blankenheim en neemt de wandelaar mee op een onvergetelijke tocht naar
de eindbestemming slot Sinzig. De AhrSteig
met een lengte van ca. 100 km is niet alleen
een uitdagende wandelroute, maar is ronduit
prachtig door zijn natuurlijke veelzijdigheid en
de rijkdom aan natuurmonumenten en cultuurschatten langs het traject. Indrukwekkende
uitzichten over het romantische Ahrdal tot ver
over de Ahr-hoogvlakten maken de paden van
de AhrSteig uniek. Idyllische bospaden en stille weidepaden versus hoogvlakten met nauwe
rotspaden en eenzame plateaus afgewisseld
door levendige wijndorpen. Langs de zeven
etappes nodigen gecertificeerde ‘Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland’
natuurliefhebbers en wandelaars uit tot overnachtingen en gezellig eten en drinken.

C1-G0
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CONTACT:
Ahrtal-Tourismus
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.
Tel.: +49 (0)2641/91710
www.ahrsteig.de
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Hocheifel-Nürburgring

© Dominik Ketz

© Sebastian Schulte

Werkt als een magneet voor uitjes en vakanties
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Bent u een van die personen die op zoek zijn
naar bijzondere dingen? En wel bijzonder in elk
opzicht - zonder compromissen? Dan bent u in
de regio Hocheifel-Nürburgring, in het hartje
van de Eifel aan het juiste adres!
Het middelpunt wordt gevormd door het
meer dan 1000 jaar oude stadje Adenau, centrum van de gelijknamige regio. Authentieke
vakwerkhuizen uit de 17e eeuw omlijsten het
marktplein in het stadje. Het heemkundige,
ambachts- en Johannietermuseum biedt
een interessant kijkje in de orde van de Johannieters en Maltezers en informeert op indrukwekkende wijze over de vroegere leerlooiers,
smeden & timmerlieden en wolwevers in Adenau. Het Boerderijmuseum schetst daarentegen een beeld van het boerenleven in vroeger
tijden.
De regio Hocheifel-Nürburgring staat voor
gezelligheid en flair, romantiek en vitaliteit:
een heuse trekpleister voor wie van lekker eten
houdt, maar ook voor natuurfreaks en wijnliefhebbers. Het dal van de Ahr, een klein maar
wellicht een van de beste rode-wijnbouwgebieden in Duitsland, ligt direct om de hoek.
En er middenin ligt de wereldberoemde Nürburgring met zijn legendarische Nordschleife, de ‚Groene Hel‘. Talloze adembenemende
attracties staan de bezoekers uit de hele wereld te wachten, ook naast en wat wat verder
weg van het raceparcours.

Een bijzonder magnetische werking heeft de regio Hocheifel-Nürburgring op recreatieve sporters en natuurliefhebbers: diverse thematische
wandelpaden en de onderscheiden wandelpaden ‚AhrSteig‘ en ‚Eifelleiter‘ wekken de
lust om dingen te ontdekken en nodigen uit om
de natuur te voet te beleven. De moeite waard is
ook een bezoek aan de kasteelruïne Nürburg
en aan de 100-jarige Keizer-Wilhelm-toren
op de ‚Hohe Acht‘, die met 747 meter een geweldig 360° panorama biedt. Mountainbikers
en racefietsers kunnen zich te goed doen aan
de Fietsarena en aan berg-tijdritten. Ook hobbyfietsers en gezinnen die graag fietsen kunnen
hier goed terecht, bijvoorbeeld op de Vulkaan-Fiets-Route-Eifel en het Ahr-fietspad.
Al met al staat de regio Hocheifel-Nürburgring
garant voor onthaasten en de ziel tot rust laten
komen, voor genieten en beleven.

CONTACT:
Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring
53518 Adenau · Tel.: +49 (0) 2691 305122
tourismus@adenau.de
www.hocheifel-nuerburgring.de
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Vulkaan-Fietsroute Eifel

van de bron tot
de monding

77 kilometer met de fiets
door de fraaie Eifel

Langs het riviertje de Ahr loopt het schitterende Ahr-fietspad door een uniek landschap.
Startpunt van de route is de plaats Blankenheim, waar de Ahr spectaculair vanuit het keldergewelf van een vakwerkhuis ontspringt. Het
Ahr-fietspad loopt langs negen viaducten, vele
bezienswaardige bouwwerken en door schilderachtige dorpjes. Zo komt men o.a. door de
dorpjes Antweiler, Schuld en Kreuzberg, voordat men een van de mooiste wijnbouwregio‘s
van Duitsland binnengaat. In Mayschoß of
Rech nodigen veel bekende wijngaarden uit tot
ontspannen en genieten. Via Bad Neuenahr en
Ahrweiler gaat men dan verder richting Sinzig.
Andere hoogtepunten op het Ahr-fietspad zijn
de Freilinger See, het openluchttheater Schuld,
de voormalige regeringsbunker, maar ook de
Romeinse villa Ahrweiler. Als u de hele weg van
Blankenheim naar de monding van de Rijn bij
Sinzig fietst, rijdt u ongeveer 80 kilometer. Voor
alle fietsliefhebbers vindt op 16 juni 2019 weer de
‚Tour de Ahrtal‘ plaats. Meer informatie hierover
vindt u onder: www.tour-de-ahrtal.de

Deze wat zwaardere fietstocht, gedeeltelijk ook
geschikt voor gezinnen, begint in het plaatsje
Dümpelfeld (aansluiting op Ahrtalfietspad, in
Uersfeld aansluiting op Etztal Fietspad) in de
buurt van de Ahr en loopt door een uniek
landschap langs de highlights van de regio.
Na bereiken van het schilderachtige Eifelstadje
Adenau begint de deels zeer moeizame klim
naar Nürburg met de gelijknamige kasteelruïne. Maar boven aangekomen word je beloond
met een fraai uitzicht. Verder langs de Nürburgring fiets je regelrecht de schitterende Vulkaaneifel in, waar het educatieve boslandschap
Kelberg uitnodigt voor een tussenstop. Andere
haltes van de toer zijn o.a. het Ulmener Maar,
talloze mooie Eifelplaatsjes en vlak voor het
eindpunt, het pittoreske kuuroord Bad Bertrich
met zijn nieuw aangelegde kuurpark.
In Bullay aan de Moezel eindigt de toer door het
tweewielersparadijs Vulkaaneifel. Langs
de hele route heb je mooie plekjes om wat te
eten en ook mogelijkheden tot overnachten.
Wie het traject wat comfortabeler wil afleggen,
kan ter plaatse ook een e-bike huren.

© Gemeinde Blankenheim

Het Ahr-fietspad
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CONTACT:
Tourist-Information Blankenheim
(Eifelmuseum) Ahrstr. 55-57
53945 Blankenheim · www.blankenheim.de
Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring
Kirchstr. 15-19 - 53518 Adenau
www.hocheifel-nuerburgring.de

CONTACT:
Meer interessante en belangrijke informatie over de
fietstocht is te vinden op:
www.vulkan-rad-route-eifel.de
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Elzerland

Rotsen, kastelen,
water en wijn

Droomplekken rond burcht
Eltz en Laacher See

Met zijn 1000-jarige geschiedenis en omgeven door een wild romantisch rotslandschap is
Altenahr een van de meest veelzijdige excursiebestemmingen aan de Ahr. Met een afwisselend programma, van de ‚Paasgroeten‘, de
‚Culinaire wijnwandeldagen‘,, de ‚Wijnzomer‘ tot en met het romantische ‚Burchtfeest‘, van de ‚Maateljass‘ (het oogstfeest van de
wijnbouwers) tot en met de ‚Sternstunden‘
(kerstmarkt) trekt Altenahr het hele jaar door
gasten van heinde en verre aan. Wandelaars
beginnen hier aan de ‚Rotweinwanderweg‘,
rustzoekers verkennen het beschermde gebied
Langfigtal en degenen die geïnteresseerd zijn
in de geschiedenis, bezoeken burcht Are uit de
11e eeuw. Het kwaliteitswandelpad Ahrsteig
inspireert alle natuurliefhebbers met de ‚Filet-Stücke‘ van etappe 5 die de wandelaar beloont met adembenemende uitzichten. Fietsers
komen op het Ahrtal-fietspad aan hun trekken.
Gezinnen met kinderen kunnen bovendien genieten van de zomerrodelbaan net boven het
stadje. Individuele programma‘s voor de gasten
kunnen op aanvraag worden samengesteld.

In het Elzerland zijn sagen en legenden verbonden met historische plaatsen. De droomplekken rondom Burg Eltz en Laacher See
hebben een bijzondere aantrekkingskracht.
Burchten, kastelen en ruïnes, kerken en kloosters, middeleeuwse dorpen en pleinen. De legendarische reis begint met burcht Eltz, burcht
Pyrmont, burcht Thurant en de Ehrenburg.
Daarna gaat het verder via Mayen met de Genovevaburg, het historische vakwerkdorp Monreal, naar het slot Bürresheim en tenslotte naar
de beroemde abdij Maria Laach aan de Laacher
See. Op u wachten fascinerende natuurbelevenissen in een wandelgebied met van een
vulkanisch verleden dat over alle grenzen heen
bekend is. Verheug u op wijncultuur, muziek en
theater te midden van sagen en mythen die de
droomplekken in het Elzerland met elkaar
verbinden. Het Elzerland neemt je mee terug
naar een tijd vol geheimen en legenden.

CONTACT : Weinort Altenahr e.V.
Altenburger Str. 1 a
53505 Altenahr
Tel. +49 (0)2643 8448
info@altenahr-ahr.de
www.altenahr-ahr.de

CONTACT:
Elzerland c/o Tourist-Information Stadt Mayen
Altes Rathaus am Markt, D-56727 Mayen
Tel.: +49 (0) 2651 903004
info@elzerland.de www.elzerland.de
http://www.facebook.com/elzerland/

Abtei Maria Laach © Fotostudio Mooi

Altenahr
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Eersteklas gedistilleerd
Jobelius Spirituosen in Valwig/Moezel: traditioneel,
modern en innovatief sinds 1962

Het familiebedrijf Jobelius produceert en
verhandelt kwalitatief hoogwaardige sterkedrank en is gevestigd in de schilderachtige
wijngaarden van Valwig aan de Moezel. Nu al
in de derde generatie geleid door Daniel Jobelius, de kleinzoon van de oprichter, is het
bedrijf in de afgelopen decennia voortdurend
uitgebreid.
Parallel daaraan ontwikkelde zich ook het klantenbestand. Tot de klanten behoren groothandel, retail, gastronomie en eindklanten uit heel
Duitsland.
Het oorspronkelijke assortiment van traditionele eigen merken is in de loop der jaren uitgegroeid tot een grote selectie van producten.
De regionale topproducten, zoals ‚Moselfeuer‘,
‚Eifelfeuer‘, ‚Obstbrände‘ en ‚Weinbergpfirsichlikör‘, combineren de fijnste, natuurlijke ingrediënten, zoals kruiden en vruchtensappen, tot
een onnavolgbaar genot. De dranken kunnen
direct ter plaatse of via de onlineshop op www.
jobelius.de worden gekocht.

E0

Daarnaast biedt Jobelius begeleide en open
proeverijen aan. Tijdens een filmpresentatie over de productie van het ‚Moselfeuer‘ in
de nieuw gebouwde Moselfeuer-Manufaktur ontdekken de bezoekers veel interessante
feiten over dit ambacht. Tijdens een proeverij
van vier verschillende gedistilleerde specialiteiten ontdekt u deze boeiende ‚smaakwereld‘
in al haar facetten.
De open proeverij vindt plaats van maart t/m
oktober, van maandag t/m vrijdag om 16 uur
en op zaterdag om 14 uur.
Van november t/m februari vinden de proeverijen door de week eveneens om 16:00 uur
plaats en ‚s zaterdags om 11 uur. Geboekte proeverijen voor maximaal 50 personen worden
op afspraak aangeboden.
CONTACT:
Jobelius Spirituosen
Moselweinstraße 1
56812 Valwig/Mosel
Tel. +49 (0)2671 9773-0
Fax +49 (0)2671 9773-90
info@jobelius.de
www.jobelius.de
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Naast de klassieke verkoop van sterkedrank
omvat het dienstenpakket ook contractvulling
en twee eigen distilleerderijen. Het team van
Jobelius weet hoe een sterkedrank ontstaat,
hoe nieuwe smaken worden gecreëerd en
hoe deze dan perfect in scène kunnen worden
gezet. Dankzij de grote ervaring in de ontwik-

keling van nieuwe producten is men in staat
om in te spelen op individuele wensen van de
klant.
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Andernach inspireert
Geschiedenis, natuur en cultuur van de stad (be)leven

Andernach aan de noordelijke Middenrijn, inspireert met haar meer dan 2000-jarige stadsgeschiedenis. Goed bewaard gebleven gebouwen
zoals de ‚Runder Turm‘, de stadsmuur of de ‚Alter
Krahnen‘ maken deze geschiedenis ook vandaag
nog tastbaar. De oude stad kan op eigen houtje
of in het kader van een stadsrondleiding worden
verkend. Openbare stadsrondleidingen vinden
van eind maart tot eind oktober steeds plaats
op de zaterdagen en verder het hele jaar door,
bijvoorbeeld op feestdagen en bij evenementen. Groepen kunnen kiezen uit een uitgebreid
programma van stadsrondleidingen, aangepast
aan hun individuele behoeften en op individueel
gewenste tijdstippen boeken. Andernach maakt
al enkele jaren naam als ‚eetbare stad‘. Fruit- en
groenteplanten worden geteeld op openbare
groenvoorzieningen en nodigen burgers en gasten van de stad uit om ze te oogsten onder het
motto ‚plukken toegestaan‘. Voor liefhebbers van
het wandelen en fietsen is er een netwerk van gemarkeerde langeafstands- en rondwegen.

begeistert.

:)

G1

Geysir.info gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 40
56626 Andernach
Tel.: 02632 958008-0
info@geysir-andernach.de
www.geysir-andernach.de
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CONTACT: Andernach.net GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 40
56626 Andernach · Tel.: 02632 987948-0
info@andernach.net
www.andernach-tourismus.de

Geiser Andernach de hoogste in zijn soort. Wereldwijd.
Uw reis begint in het ‚Geysir Zentrum‘ in Andernach. In het avonturenmuseum gaat u op ontdekkingstocht en ontsluiert u het geheim van
het zeldzame natuurfenomeen. Interactieve
tentoonstellingen, experimentele stations en
media-installaties bieden u een nieuwe en fascinerende benadering van wetenschappelijke
onderwerpen. Nadat u in de tentoonstelling een
CO2-molecuul door de aarde naar de oppervlakte hebt begeleid, wordt het tijd om met het geiser-schip over de Rijn naar Namedyer Werth te
varen. Daar bereikt u in het beschermde gebied
de plaats van de geiseruitbarsting. De waterfontein van de geiser schiet ongeveer om de twee
uur tot 60 m de hoogte in en kan van dichtbij
worden bewonderd. Na de uitbarsting van de
geiser brengt het schip u terug naar uw vertrekpunt in de Andernacher Rheinanlagen. Omdat
het geiser-centrum evenals het schip en het terrein in het beschermde gebied ‚Namedyer Werth‘
barrièrevrij zijn, kan iedereen aan deze excursie
deelnemen, zelfs met kinderwagen of rolstoel.
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„Lava-Dome“ Mendig

Benedictijnen-abdij Maria Laachv Een uitnodigende gemeenschap

Duits Vulkaanmuseum

De Benedictijnenabdij Maria Laach, direct aan
de Laacher See, is een populaire excursiebestemming. De abdij werd aan het einde van de
11e eeuw gesticht door graaf Heinrich von der
Pfalz. De in 1156 ingewijde kerk is een van de
belangrijkste romaanse gebouwen. Vandaag de
dag wonen in de abdij nog steeds meer dan 30
Benedictijner monniken die leven volgens de
Benedictijner regel ‚ora et labora‘.
Maar niet alleen de abdijkerk nodigt uit voor
een bezichtiging. Ook de aangesloten bedrijven
zijn een bezoek waard. De abdij beschikt over
een grote kwekerij, een boekhandel, een kunsthandel, een kunstuitgeverij, een bootverhuur,
visserij en fruitteelt, boerderijen (biologische
boerderij met biologische winkel) en diverse
ambachten (smid, beeldhouwer, keramiekatelier en timmerman).
Bij een wandeling rond de Laacher See of
een boottocht op het meer kan men de prachtige natuur verkennen. Voor de inwendige mens
zijn er verschillende mogelijkheden voor een
gezellige maaltijd.
Allerlei evenementen gedurende het hele jaar
bieden bezoekers een gevarieerd programma
voor het hele gezin.

Een vulkaanuitbarsting zelf beleven is riskant! In de ‚Lava Dome‘ in Mendig kunt u een
dergelijke gebeurtenis beleven en doorgronden
zonder uzelf in gevaar te brengen. De interactieve tentoonstelling beantwoordt in drie tentoonstellingsruimten alle vragen over vulkanisme.
Een spectaculaire 3D-show geeft bezoekers het
gevoel, de vulkaanuitbarstingen zelf mee te
maken. De ‚Vulkanwerkstatt‘ biedt een groot informatieveld en in een ronde bioscoop worden
de bezoekers in spanning gehouden met een
fictief nieuwsprogramma over de hernieuwde
uitbarsting van de vulkaan onder de Lacher See.
De lavakelders van Mendig strekken zich ongeveer 30 meter diep onder de stad uit over een
oppervlak van ruim 3 km².
Openingstijden: di t/m zo 10:00 tot 17:30 uur
(toegang tot 16:45 uur); tijdens de vakanties in
Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen ook ‚s maandags geopend. Vanaf het einde van de kerstvakantie in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen tot 31 januari gesloten!
Openbare rondleidingen in de lavakelder:
di t/m vr om 13:30 uur; za en zo, op feestdagen
en tijdens de vakanties in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen dagelijks (ook ma) om 12:00,
13:30 en 15:00 uur.
Meer informatie, entreeprijzen:
tel. +49 (0)2652 9399222
www.lavadome.de
info@lavadome.de

CONTACT:
Beneditkinerabtei Maria Laach
56653 Maria Laach · Tel.: +49 (0)2652 59-0
abtei@maria-laach.de · www.maria-laach.de
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Droompaden &
Droompaadjes

Vulkaan Brouwerij
in Mendig

Al meer dan 10 jaar heb je in het Rijn-Moezel-Eifel-Land 26 premium wandelpaden
die meer zijn dan alleen de projectnaam ’Droompaden’. Ze zijn elk op hun eigen manier uniek
en voor iedereen een geweldige ervaring. Nu
hebben de 26 paden nakomelingen gekregen.
Tien Droompaadjes zijn erbij gekomen. Ze
zijn ontworpen met de trend van kortere tochten in het achterhoofd en zijn elk slechts 3 tot
7 km lang. Het pauze-aanbod en gastronomie
onderweg zijn belangrijk. Dus nodigen naast tal
van banken en zogenaamde droombanken ook
restaurants, pensions en tavernes uit om even
heerlijk bij te komen. De kwaliteitseisen zijn vergelijkbaar met die van premium wandelpaden
- maar de speciale momenten volgen elkaar op
een kleinere ruimte sneller op. Droompaadjes
bevredigen de ‘kleine premium wandelhonger’.
Ze zijn geschikt voor bijvoorbeeld beginnende
wandelaars of gezinnen met kinderen, die de
Droompaden te lang of te vermoeiend vinden.
Voor bezoekers die voor meerdere dagen naar
de regio komen, zijn de Droompaden een perfecte aanvullende aanbieding voor uitstapjes op
de dag van aankomst of vertrek.
Projectbureau Droompaden van de
Rhein-Mosel-Eifel-Touristik
Bahnhofstrasse 9 · DE- 56068 Koblenz
Tel. +49 (0)261/108419
info@traumpfade.info · www.traumpfade.info
www.facebook.com/traumpfade.info

Niet ver van het meer Laacher See en de abdij
Maria Laach ligt de Vulkaan Brouwerij met een
eigen brouwhuis en terras. In een gezellige sfeer
kunt u genieten van Eifelgerechten en zelfgebrouwen vulkaanbieren van regionale ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Rondleiding
door de diepste bierkelder ter wereld Klim
30 meter naar beneden in de historische basaltkelder en ontdek de diepste opslag- en gistingskelder ter wereld. Rondleidingen: za., zo. en
feestdagen om 16:00 uur.
Brouwerijrondleiding Laat u de ambachtelijke kunst van natuurlijke bierspecialiteiten
uitleggen en beleef een rondleiding door de
‘Glazen Brouwerij’. Het hoogtepunt is het zogenaamde ‘zwickeln’ (tappen) direct vanuit de
opslagtank. Rondleidingen: Za., zo. en feestdagen om 15:00 uur.
Bierproeverij Geniet van de hoogste brouwkunst met verschillende bieren en leer meer
over hun oorsprong en brouwmethode. Data:
za., zo. en feestdagen om 17:30 uur.

Wandelen voor elke smaak

H2

In het hartje van de Vulkaaneifel

CONTACT: Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG
Laacher-See-Str. 2 · 56743 Mendig
Tel. +49 (0)2652 520 330
info@vulkan-brauerei.de
www.vulkan-brauerei.de
Openingstijden: dagelijks 11:00 - 23:00 uur
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Legendarisch Vulkanregion LAACHER
In de prachtige omgeving van het meer Laacher See valt het nodige te
verkennen. Het wordt legendarisch!

De legendarische vulkaanregio LAACHER SEE
nodigt jong en oud uit voor een spannende
reis in de door natuurkrachten gevormde Eifelregio, want hier is voor elke leeftijd iets te
ontdekken. De sporen van het vulkanisme zijn
alomtegenwoordig en het prachtige gebied
rond de indrukwekkende Laacher See is niet
alleen ideaal voor fantastische wandelingen
op droom- of geopaden, maar heeft nog veel
meer te bieden. Zwemmen in de vulkaan – in
een deel van de Laacher See kunt u in de zomer
zwemmen of duiken. Ook de beroemde abdij
Maria Laach is zeker een bezoek waard. Vlakbij
de Laacher See ligt de diepste bierkelder ter
wereld – de historische basaltrotskelder – die
via 153 traptreden toegankelijk is. Wie graag
met de trein reist, komt bij een reis met de Vulkan-Expreß vol aan zijn trekken.

CONTACT:
Sagenhafte Vulkanregion LAACHER SEE
Tourist-Information Maria Laach
Besucherparkplatz des Klosters Maria Laach
56653 Maria Laach
Tel.: +49 (0)2636 / 1 94 33
info@vulkanregion-laacher-see.de
www.vulkanregion-laacher-see.de
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Een dag in de vulkaanregio –
vulkanisme om aan te raken
Kokende vulkanen, opstijgend magma, met
as gevulde lucht en geweldige explosies.
Scenario‘s uit een lang verleden tijd. Scenario‘s die het leven in de vulkaanregio Laacher
See 13.000 jaar geleden tijdens de laatste uitbarsting van de Laacher See-vulkaan hebben
bepaald. Ontdek onder de leiding van een gids
de sporen van de enorme vulkanische activiteit en de unieke verscheidenheid van de vulkaanregio Laacher See.

n Frit met de Vulkan-Expreß,
Brohl naar Engeln
n bustransfer naar Mendig
n ‚Fenster in vulkanisch-geologische
Vergangenheiten‘-wandeling langs de
Wingertsbergwand met informatie over
het Laacher See-vulkanisme
n lunchpauze
n boeiende indrukken in de Lava Dome
Mendig en de rotskelders
n alternatief: bezoek aan de Romeinse
mijn Meurin
n te boeken voor groepen van 10 personen
of meer, vanaf 31 euro per persoon
n ook voor gezinnen als individuele
rondleiding (toegangsprijs ter plaatse te
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Die Deutsche Vulkanstraße
• Erdgeschichte zu entdecken;
• Naturphänomene ganz nah
zu beobachten
• Geologie allgemeinverständlich
zu verstehen.

e lädt ein
Die 39 Standorte der Deutschen
Vulkanstraße sind der rote Faden durch eine Region, die sich
dem Vulkanismus verschrieben hat.

Bundesautobahn 61 (KÖLN – KOBLENZ) AS MENDIG
1. Parkplatz am Erntekreuz: Startpunkt mit Blick auf den Laacher See
2. Benediktinerabtei Maria Laach am Laacher See
3. Eppelsberg bei Nickenich, Aufschluss eines Schlackenkegels
4. Römerbergwerk Meurin bei Kretz mit der Antiken Technikwelt
5. Vulkanpark Informationszentrum Plaidt/Saffig
6. Deutsches Vulkanmuseum und Museumslay in Mendig
7. Wingertsbergwand, Tagebuch des Laacher-See-Vulkans
8. Mayener Grubenfeld, 7.000 Jahre Abbaugeschichte
9. Gleitfalte am Dachsbusch und Wehrer Kessel (Caldera)
10. Kurklinik Bad Tönisstein, Aschestrom (Trass), Mineralbrunnen
11. Trass-Abbauhöhlen im Unteren Brohltal beim Gasthaus „Jägerheim“
12. Bausenberg, Schlackenkegel mit Hufeisenkrater
13. Infozentrum Vulkanregion Laacher See; Bunker im Lahar
Bundesautobahn 48 (KOBLENZ - TRIER) AS MANDERSCHEID
14. Tuffsteinzentrum Weibern: Tuffsteinbrüche und Museumsinsel
15. Hohe Acht, höchster Berg der Eifel
16. Raustert bei Welcherath, alter Steinbruch
17. Mosbrucher Weiher, Maarvulkan mit Flachmoor
18. Ulmener Maar, jüngster Vulkan Deutschlands
19. Steineberger Ley, tertiärzeitliche Basaltkuppe mit Steinwall
20. Bad Bertrich, Käsegrotte,Thermalquellen
21. Immerather Maar, jungquartäres Maar mit See
22. Pulvermaar, Maarvulkan, tiefster natürlicher See Deutschlands
23. Strohn, riesige vulkanische Bombe
24. Holzmaar, jungquartäres Maar mit See
25. Dürres Maar (Hochmoor) und Hitsche (kleinstes Maar in der Eifel)
26. Ausblick auf das Weinfelder und Schalkenmehrener Maar
27. Gemündener Maar
28. Eifel-Vulkanmuseum
29. Dreiser Weiher, an der Ostseite Anrisse mit „Olivin-Bomben“
30. Arensberg, tertiärzeitliche Basaltkuppe mit Tephra
31. Steffeln, gut erhaltener quartärer Palagonit-Tuffring
32. Eishöhle im quartären Schlackenkegel Rother Kopf
33. Papenkaule und Hagelskaule, jungquartäre Krater
34. Hundsbachtal, eingeschnitten in den Basaltlavastrom des Kalem
35. Wallenborn, intermittierende Mineralquelle
36. Meerfelder Maar, größter Maarkessel der Eifel
37. Hinkelmaar, Schlackenring, mit Kratersee Windsborn
38. Maarmuseum Manderscheid
39. Falten in Unterdevon-Gesteinen: der Sockel der Vulkane

www.deutsche-vulkanstrasse.com
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Vulkaanpark - natuurlijk uniek . . .
Ontdek de explosieve geschiedenis van de vulkanische
Oost-Eifel op 24 stations!

Het Vulkaanpark, dat sinds 2016 ook erkend is
als ‘Nationaal Geopark Laacher See’ , strekt
zich uit over een gebied van meer dan 220 km2
in het noorden van Rijnland-Palts.
Duitslands jongste vulkaangebied is enorm
veelzijdig en kent een rijke geschiedenis: 7
moderne informatiecentra en 17 gratis
toegankelijke natuur-, cultuur- en industriemonumenten maken van het Vulkaanpark
een gevarieerde bestemming voor excursies –
geologische, culturele en industriële geschiedenis komen hier samen!
Door het Vulkaanpark loopt de ‘Deutsche Vulkanstrasse’. Als verbindend element tussen
de vulkanische Oost-Eifel en de westelijke Vulkaaneifel passeert deze enkele hoogtepunten
van het ‘Nationaal Geopark Laacher See’: vanaf
het startpunt aan de Laacher See voert hij o.a.
langs de Romeinse mijn Meurin in Kretz, het
Vulkaanpark Informatiecentrum in Plaidt, de
Lava-Dome in Mendig, de Wingertsbergwand
en het Mayener Grubenfeld.

:)

R

Maar ook buiten de ‘Deutsche Vulkanstrasse’
om heeft het Vulkaanpark het nodige in petto:
in Andernach kun je bijvoorbeeld de hoogste
koudwatergeiser ter wereld beleven. En in
Langenfeld krijg je in de 3-schachts bezoekersmijn ‘Grube Bendisberg’ een geweldig kijkje
in het binnenste van de aarde.

F/G 1-2

Ook wandelaars en natuurliefhebbers heeft
het Vulkaanpark veel te bieden: dode vulkanen, oude steengroeven en afgekoelde lavastromen. Ook dit jaar nodigen we u weer uit om
het Vulkaanpark te verkennen als onderdeel
van onze reeks ‘Op pad in het Vulkaanpark’.
Voor dit doel hebben we vaste data gepland
waarop u de unieke monumenten met ervaren
gidsen kunt ontdekken. Wandel door de moderne groeves van de Ettringer Lay of verken
een voor de Oost-Eifel typische slakkenkegel,
de Nastberg. Alle data voor ‘Op pad in het Vulkaanpark’ vindt u op onze website. Uiteraard
kunt u het Vulkaanpark ook op eigen houtje
verkennen.

CONTACT:
Vulkanpark Infozentrum
Rauschermühle 6
56637 Plaidt
Tel.: +49(0)2632 98750
info@vulkanpark.com
www.vulkanpark.com
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Natuurbelevenis Vordereifel
Fotos © Klaus-Peter Kappest/ Remet

Puur natuur en veel geschiedenis

De vakantieregio Vordereifel ligt in het noorden
van Rijnland-Palts tussen de wereldberoemde
Nürburgring en de Laacher See, ingebed in
het indrukwekkende landschap van het middelgebergte van de vulkanische Oost-Eifel.
Hier staat u een waar wandelparadijs te wachten, met gecertificeerde premiumpaden, de
Droompaden en Droompaadjes, en tevens
interessante thematische paden van verschillende lengtes en moeilijkheidsklassen.
Maar ook personen met belangstelling voor
cultuur en historie komen in de Vordereifel aan
hun trekken. De ruïne van Virneburcht getuigt
van een machtig adellijk geslacht, het sinds
eeuwen niet vernielde slot Bürresheim vertegenwoordigt verschillende bouw- en stjilperiodes en het idyllische vakwerkdorp Monreal
met zijn twee kasteelruïnes nodigt uit om verkend te worden. In de bezoekersmijn ‚Grube
Bendisberg‘ bij Langenfeld luidt het motto:
de grond in! Hier komen oude mijnwerkerstradities weer tot leven.

Wie wil genieten van prachtige uitzichten over
Eifel, Hunsrück, Westerwald, Rijn en Moezel, kan
de Ettringer uitkijktoren op de Hochsimmer, de
Keizer-Wilhelm-Toren op de Hohe Acht of de
‚Booser Eifeltoren‘ op de Schneeberg beklimmen. Hier kan men zijn ogen laten dwalen
over de horizon en zich een overzicht verschaffen van de talloze bezienswaardigheden van de
Vordereifel. Doe uw eigen natuurervaring
op in de Vordereifel!
CONTACT:
Touristik-Büro Vordereifel
Kelberger Straße 26
56727 Mayen
Tel.: + 49 (0)2651 8009-95
tourismus@vordereifel.de
www.naturerlebnis-vordereifel.de

:)

Daarnaast lokken de landschappelijke en natuurmonumenten in het Vulkaanpark, zoals de
Ettringer Lay of het Kottenheimer Winfeld, die
de vulkanische oorsprong van de streek aan de
hand van oude steengroeves mooi verduidelijken. Deze zijn via wandelpaden en informatieborden te bereiken.
Een natuurkundig highlight zijn de gedeeltelijk

beschermde jeneverbes- en heidegebieden van de Oost-Eifel. Na het wegvallen van
het traditionele landbouwkundige gebruik
verdrongen snel groeiende planten en bomen
meer en meer de zeldzame en beschermde
soorten zoals jeneverbesstruik, orchideeën of
valkruid. Om deze biotopen te behouden zijn
grootscheepse maatregelen nodig. De afgelopen decennia is men erin geslaagd enkele
beschermde zones aan te wijzen, die via wandelpaden te bereiken zijn.

F2
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Het Maifeld - tussen Eifel & Moezel
Uitgestrekte, vruchtbare bedekken als een patchwork
de licht glooiende heuvels

Op de plaats waar het middelgebergte van
de Eifel overgaat in het dal van de Moezel ligt
het Maifeld – een geheel eigen landschap,
vergeleken met zijn omgeving: Uitgestrekte,
vruchtbare bedekken als een patchwork de
licht glooiende heuvels, slechts af en toe onderbroken door rijen bomen, hagen en dorpjes.

:)
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Van verre zichtbaar prijkt op een van deze heuvels de stad Münstermaifeld met zijn indrukwekkende stiftskerk. Tijdens een rondwandeling kun je de stad op eigen houtje ontdekken,
of je sluit je aan bij een rondleiding door stad
en kerk. In de gewelfde kelder van de oude
proosdij nodigt het Archeologische Museum
Maifeld uit om overblijfselen uit het verleden
te ontdekken. Een tijdreis naar de wereld van
de (over-)grootouders biedt het heemkundige
museum, eveneens in de proosdij. Of het nou
een hoedenwinkel of kruidenier is, ateliers van
schoenmaker, zadelmaker of kleermaker - meer
dan 20.000 stukken bieden een gedetailleerde
blik op het leven van toen.
Op slechts enkele kilometer afstand van Münstermaifeld ligt de beroemde burcht Eltz. Deze
oogt betoverend door zijn unieke architectuur
en zijn liggung te midden van de wilde natuur van het dal van de Elzbeek. Een uitje naar
burcht Eltz is als een reis naar een andere wereld: als ridderburcht maakt hij een tijdsprong
naar de middeleeuwen mogelijk. Tegelijkertijd

bringen die Besucher aus aller Welt internationales Flair auf das beschauliche Maifeld.
Vergezichten en wilde dalen, vruchtbare velden
en kabbelende beekjes bepalen het wandellandschap. Maar liefst drie Droompaden bij
kasteel Eltz, kasteel Pyrmont en door het Nettetal in Trimbs en een Droompaadje, de Paradiesweg in Polch, nodigen uit om het Maifeld
te voet te ontdekken.
Door het weidse landschap kronkelt het Maifeld-fietspad als een groene tunnel van bomen en struiken. Ideaal voor gezinnen loopt
de route ver weg van het autoverkeer en haast
zonder stijgingen over een voormalig spoortracé. Op warme dagen nodigen het buitenbad in Münstermaifeld en de waterspeeltuin in Mertloch uit voor een verfrissende
pauze.
CONTACT:
Tourist-Information Maifeld
Münsterplatz 6
56294 Münstermaifeld
Tel.: +49 (0)2605 9615026
info@maifeldurlaub.de
www.maifeldurlaub.de
OPENINGSTIJDEN:
Wo., do., za., zo., feestdagen:
10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.30 uur
vr.: 10:00 - 14:00 uur
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Das GesundLand Vulkaaneifel
Aankomen – onthaasten – je goed voelen

1990. In GesundLand Vulkaaneifel wordt het in
de praktijk gebracht: speciaal opgeleide landschapsmentoren en ontspanningscoaches
gaan met de mensen de natuur in en laten hen
zien hoe ze bewust kunnen onthaasten en het
hoofd uitschakelen. Regelmatig worden er in
de serie NATUUR ACTIEF BELEVEN wandelingen met een gids naar de mooiste plekjes
aangeboden. Maar ook in je eentje kun je de
werking van het therapeutische landschap op
het spoor komen. Het Mindfulness-Pad Kleine Kyll in Manderscheid bijvoorbeeld moet het
overbelastingssyndroom door een achtzame
wandeling tegengaan, terwijl het landschapstherapeutische Park Römerkessel in Bad
Bertrich met zeven thematische tuinen verschillende behoeften van de mens aanspreekt. Dat
geeft kracht, stimuleert de gezondheid en is
een duwtje in de rug van het eigen welzijn. Voel
de oorspronkelijke levenskracht van de aarde in
GesundLand Vulkaaneifel!

:)

„De beste ontdekkingen doet men niet in
vreemde landen, maar door de wereld met nieuwe ogen te bekijken“. Deze woorden van de
schrijver Marcel Proust zijn in GesundLand Vulkaaneifel van toepassing zoals in nauwelijks een
andere streek.
Talrijke, volgens hoge kwaliteitscriteria aangelegde wandelpaden, zoals de Eifelsteig of de
Vulkaaneifel-Paden doorkruisen de streek
als een fijn net. Het Lieserpad vergezelt zelfs
een hele rivier van de bron tot aan de monding.
Langs de kant van de weg tref je steeds weer
culturele hoogtepunten zoals de kastelen van
Manderscheid of de abdij Himmerod. Ook
fietsers komen aan hun trekken. Gemoedelijke fietsers zullen genoegen beleven aan het
Maren-Moezel-fietspad, dat over een voormalig spoortracé verloopt, vanwege zijn mooie
traject en de geringe stijgingen, terwijl mountainbikers zich tegoed zullen doen aan de flinke
klimmen en ruige afdalingen in het Trailpark
Vulkaaneifel of hun techniek kunnen verbeteren in de Koulshore.
Maar in GesundLand Vulkaaneifel staan niet alleen het klassieke wandelen en fietsen centraal.
De focus zal hier liggen op een heel bijzonder
punt: gezondheid door de therapeutische
werking van het landschap. Iedereen heeft
weleens ervaren hoe weldadig natuur kan zijn
voor lichaam en geest. Wetenschappelijk onderzocht wordt dit fenomeen sinds de jaren

CONTACT: GesundLand Vulkaneifel GmbH
Leopoldstraße 9a · 54550 Daun
Tel. +49 (0)6592 951370
info(at)gesundland-vulkaneifel.de
www.gesundland-vulkaneifel.de
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Vakantieregio Pulvermaar
Beleef dode vulkanen, de sporen van Kelten en Romeinen en
het kristalheldere water van de Pulvermaar

Eigenlijk zou er nog rook uit moeten komen,
want geologisch gezien speelde het scenario
van het jong kwartaire vulkanisme, dat het uiterlijk van de Vulkaaneifel bepaalde, zich pas
zeer recent af. De vulkanische overblijfselen
beleeft u op een zeer klein gebied in de vakantieregio Pulvermaar; de bijzondere vulkanische vorm, de maren in alle variaties: met water
gevulde kraters, droge maarkommen en de verlande maren, thans in de vorm van hoogveen.
In Strohn komt u heel dicht bij ons vurige verleden in het Vulkaanhuis en op het Vulkanerlebnispad. Neem een duik in het kristalheldere water van de Pulvermaar, verken het water
per boot of zoek als sportvisser, wandelaar of
gewoon om te relaxen de stilte van de Holzmaar, de Immerather- of Trautzberger Maar op.
De thuisbasis van een unieke dieren- en plantenwereld zijn de droog gevallen maren zoals
Strohner Määrchen, Dürre Maarchen, Hetschen
Määrchen, Mürmes en Sangweiher.

:)

N

R
D4

Een geweldig 360 graden panorama over al
dit fraais biedt het Vulcano-Info-Platform,
een 28 m hoge uitkijktoren. Fietsers maken
van alles mee op het Maaren-Moezel-Fietspad
en mountainbikers kunnen zich uitleven in het
Trailpark Vulkaaneifel. Gezinnen met kinderen
krijgen op het Kinderfietspad tussen Gillenfeld
en Daun vele attracties geboden - of te voet op

het Määrchen-Naturwaldpad bij de Holzmaar.
Maar ook een kijkje in de geschiedenis van
onze regio met sporen van Kelten en Romeinen
is spannend
Hoogtepunten van de vakantieregio
n Klokkengieterij en ruïne Geißenburg in
Brockscheid n Het schoolmuseum en het pad
der zintuigen in Immerath
n De vergane dorpen Allscheid en Schutzalf
n De Keltenring bij Steineberg
n De Dreesbron (zure bron) bij Demerath
n De thermale en minerale bron in het
Siebenbachtal bij Strotzbüsch
n Het Romeinse graf bij Strotzbüsch
n Het kleine dorpskerkje uit 1716 met
rustieke kerkbanken in Saxler
n De parochiekerk met de oude klokkentoren
(14e eeuw) en Lourdes-grot in Gillenfeld
n De geitenkaasmelkerij Vulkanhof in
Gillenfeld
n Oud bakhuis in Gillenfeld
n Lavabom aan het begin van de
Strohner Schweiz in Strohn
CONTACT: Tourist-Information Gillenfeld
Am Markt 5 · 54558 Gillenfeld
Tel. +49 (0)6573 720
Fax +49 (0)6573 996426
touristinfo@gillenfeld.de
www.vulkaneifel.com
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Geschiedenis beleven
De ‚Geschiedenisstraat‘: wandelen en fietsen op historische
wegen rond de Hochkelberg

De regio rond de voormalige vulkaankrater
Hochkelberg (675 m), een van de tien hoogste bergen van de Vulkaaneifel, is een populaire
vakantie- en excursiebestemming. Naast het
prachtige landschap en diverse recreatiemogelijkheden biedt de regio met de ‚Geschiedenisstraat‘ allerlei boeiende en bijzondere
inzichten in de eigen cultuur en geschiedenis.

U wachten acht nieuwe en afwisselende
thema-rondwegen met een lengte van 4 tot
14 kilometer. De bezoekers kunnen kiezen uit
de volgende thema-rondwegen rond om de
Hochkelberg:
• De oude Romeinen en nog oudere Kelten
• Rust, bos en kapel
• Het geheim van natuur en leven
• Grenzen, galgen en gerechten
• Hoven, huizen en hutten
• Legendarische Schwarzenberg
• Vulkanen, water en weten
• Wat werkelijk waar was
Op de acht nieuwe rondwegen kunt u de unieke natuur en de boeiende geschiedenis van
de regio van dichtbij beleven. Voor een betere
oriëntatie worden de afzonderlijke rondwegen
dit jaar voorzien van nieuwe borden met het
logo van de ‚Geschiedenisstraat‘ en de betreffende naam van de rondweg.
CONTACT:
Tourist-Information
Dauner Straße 22
53539 Kelberg
Tel.: +49 2692 872 18
touristinfo@vgv-kelberg.de
www.geschichtsstrasse.de

:)

Rondom de Hochkelberg vindt u steeds weer
verschillende stations van het karakteristieke
Eifel-basalt. Ze markeren authentieke plaatsen van prehistorische grafheuvels, oude verkeersroutes, vestingwerken, kerken en kapellen, een V1-lanceerplatform en de plaats van
de luchtaanval op de Kelberg in 1945 tot en
met de Nürburgring en opmerkelijke natuurmonumenten en voorbeelden van traditionele
economie in de Eifel. Met behulp van illustraties, historische foto‘s, kaarten en korte teksten
worden op de verschillende stations geschiedenis en verhalen aanschouwelijk vertelt. In de
deelnemende gemeenten staan verdere informatieborden.
De thema-rondwegen van de ‚Geschiedenisstraat‘ bieden telkens weer prachtige uitzichten en leiden grotendeels langs historische
paden. Dit geldt ook voor de leger- en handelsstraat tussen de Rijn en het huidige België,
ook bekend als ‚Caesarstraat‘ en uit de middeleeuwen als ‚Alte Straß‘ (oude straat). Deze

straat werd al gebruikt door Keltische boeren,
Romeinse legionairs en onze voorouders.

N
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Vakantiegebied Kelberg
De ideale bestemming voor vakantie en
uitjes voor het hele gezin

Middenin de prachtige Vulkaaneifel ligt het
vakantiegebied Kelberg, dat verschillende activiteiten heeft te bieden voor uitjes en vrije
tijd. Met name gezinnen met kinderen staat
hier het een en ander te wachten. Zo is er in
Kelberg een ‘landschap om het woud te
beleven’ met een interessant educatief pad,
dat veel onthult over het woud en zijn planten
en bewoners. Voor kleine klimvrienden zijn er
bovendien een schitterende boomhut, een
klauterschip en tal van andere klimrekken.
Op een wandeling naar de uitkijktoren ‘Eifelguck’, die is gelegen tussen Gunderath en Sassen, heeft men een prachtig uitzicht over het
heerlijke landschap van de Vulkaaneifel. Voor
echte wandelvrienden zijn de tochten van de
zogenaamde ‘geschiedenisstraat’, die vele
spannende inzichten biedt in de cultuur en geschiedenis van deze regio, een must.

:)
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Rondom de voormalige vulkaankrater Hochkelberg (675 m), een van de hoogste bergen
van de Vulkaaneifel, kunnen schitterende
wandelingen over historische wegen, zoals bijvoorbeeld de heerbaan en handelsweg tussen
Rijn en het tegenwoordige België worden gemaakt. Hier waren lang geleden Keltische boeren en Romeinse legionairs onderweg. Een van
de haltes is de plaats Bodenbach, waar ooit het
Romeinse leven de boventoon voerde. Met het
‘Museum in het landschap’ wordt bezoekers

aanschouwelijk gemaakt hoe een ‘Romeinse
villa’ er vermoedelijk uitzag.
Meer ‘wandelhoogtepunten’ rond de Kelberg
zijn het ‘Hochkelberg panoramapad’, dat
zich uitstrekt over 37 kilometer en ideaal is
voor een tocht van twee dagen, en het schitterende ‘Lieserpad’, dat begint in Boxberg aan
de bron van de Lieser en tot de mooiste wandelpaden van de Eifel behoort.
Wie liever met de fiets onderweg is, die moet
de ‘Vulkaanfietsroute Eifel’ afleggen of misschien ook het ‘Mountainbike Trailpark’ bezoeken, dat gedeeltelijk door de regio Kelberg
loopt.
Ter ontspanning kan men altijd een bezoek
brengen aan het recreatiezwembad Kelberg, en voor echte motorsportfans is er de
nabij gelegen Nürburgring. Het recreatiegebied Kelberg heeft voor iedereen iets in petto
en laat geen wensen voor een mooi uitstapje
met het gezin onvervuld.
CONTACT:
Tourist-Information Kelberg
Dauner Straße 22
53539 Kelberg
Tel. +49 (0)2692 872 18
touristinfo@vgv-kelberg.de
www.geschichtsstrasse.de
www.erlebnisregionnuerburgring.de
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Gerolsteiner Land 2.0
Drie boeiende bestemmingen bundelen hun krachten en bieden
een perfecte vakantieservice op drie locaties

1,5 km ten zuiden van Ormont ligt – naast andere bezienswaardigheden – het Bragphenn,
een hoogveen dat ongeveer 7000 jaar geleden
is ontstaan. De vakantiebeleving in de natuur
wordt gecompleteerd door de ‚Vulkangarten
Steffeln‘, de kleinste mare van de Vulkaaneifel
en de Kronenburger See.
Het wordt naar overal ter wereld geëxporteerd
en zorgt voor de enorme bekendheidsgraad van
de regio. Daarnaast vind men in deze streek een
fascinerend landschap met ruige rotswanden,
diepe grotten en adembenemende uitzichten.
De Verlosserkerk met ongeveer 24 miljoen mozaïekstenen, de talrijke burchten, de grootste
muizenval ter wereld en het moderne bezoekerscentrum van Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co. KG ronden het gevarieerde aanbod van een
afwisselende vakantieregio af.

:)

De vakantieregio‘s Gerolsteiner Land, Obere Kyll en Hillesheim vormen sinds 1 januari
2019, na de fusie van drie gemeenten, de nieuwe gezamenlijke vakantieregio van het Gerolsteiner Land. Op de drie locaties in Hillesheim, Gerolstein en Stadtkyll kunnen de gasten
genieten de complete service rondom hun vakantie in de Vulkaaneifel. Naast deskundig advies over wandel-, fiets- en vrijetijdsactiviteiten
omvat het dienstenspectrum van de VVV-kantoren ook de organisatie van groepsexcurseis en
evenementen. Alle VVV-kantoren zijn gecertificeerde ondernemingen van ‚ServiceQualität Deutschland‘ en werken voortdurend aan
een hoge advieskwaliteit voor hun gasten.
Door het samengaan van de drie tevoren zelfstandige regio‘s worden de competenties op
een zinvolle manier gebundeld zonder de regionale bijzonderheden van de vakantieregio‘s
uit het oog te verliezen. Het VVV-kantoor in
Hillesheim, Duitslands detective-hoofdstad, biedt niet alleen toeristisch advies over
bezienswaardigheden, maar ook een rondom-service voor het complete detective-aanbod in het Gerolsteiner Land. Vakantiegangers
met een voorliefde voor detectives vinden hier
deskundige contactpersonen en professionele
rechercheurs. Het VVV-kantoor in Stadtkyll in
het noorden van de vakantieregio is uw ervaren
gids op het gebied van geologie en wandelingen vol afwisseling.

U kunt de Tourist-Information Gerolstein,
Hillesheim en Stadtkyll bereiken tijdens
de volgende openingstijden:
van 9 tot 16 uur
Tel.: +49 (0)6591 13 3000
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Blankenheim ervaren

Slachtbedrijf, kaasmakerij om te
bezoeken en restaurant

Recreatie - Natuur - Cultuur

Midden in de Vulkaaneifel ligt het kleine dorpje
Loogh. In 1988 bouwde de familie Gröner een
EU-slachtbedrijf op het eigen erf, om de jonge
stieren te kunnen aanbieden in de vorm van
hoogwaardige, zelf klaargemaakte rundvleesspecialiteiten. In de kaasmakerij wordt de eigen
koemelk verwerkt tot ‘Eifeler Bergkäse’ en Eifel
camembert en in de winkel op het erf verrast
een rijke keuze aan de beste levensmiddelen,
die rechtstreeks worden verkocht. In het gezellige Gröner Hof restaurant met een in het zonnetje badend terras geniet men van lekkernijen
uit eigen productie en maakt men tegelijk op
interessante wijze kennis met de kaasmakerij.
Tijdens een korte rondleiding kunnen bovendien de exotische exemplaren op de boerderij,
zoals bizons, kangoeroes of hangbuikzwijnen
worden bewonderd.

In het Eifelmuseum vinden niet alleen regelmatig wisselende tentoonstellingen plaats,
maar worden interessante feiten gepresenteerd over de aardgeschiedenis en de natuur
van de noordwestelijke Eifel. In het Gildehaus
kunt u de thema‘s VIA Agrippa (de Romeinse
straat), burcht & heerschappij – 900 jaar Blankenheim en foto‘s van Fritz von Wille bewonderen. In het historische centrum van de stad
ontspringt niet alleen de Ahr, hier kunt u ook
de indrukwekkende burcht, de dierentuintunnel en talrijke vakwerkhuizen bewonderen.
Het stadje is het perfecte startpunt voor bijvoorbeeld de Ahr-Radweg, de Ahrsteig en de
Eifelsteig. Beleef het op twee na grootste jeneverbesreservaat van Duitsland in Alendorf of
het meer van Freilingen.

© Erik-Jan Ouwerkerk

Gröner Hof in Loogh

G rö
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HOFLADEN: ma, wo, vr: 10.00-17.00 uur
di, do, za: 10.00-12.30 uur
RESTAURANT: ma-vr van 11.30-15.30 uur
za van 09.30-15.30 uur

Evenementen in 2019:
n 7 april - Te gast in het eigen thuisland
n 5 mei - De Ahrsteig beleven: etappe 7
n 16 juni - Tour de Ahrtal
n 29 juni - Eifel Hero Triatlon
n 4, 11, 18, 25 juli: ‚Sommer am See‘
n 8 september: ‚50 jaar gemeente Blankenheim‘ Markt van de levende geschiedenis
op de dag van het open monument
n 22 februari 2020 - Historische spooktrein
MEER INFORMATIE:
www.blankenheim.de

:)

CONTACT
Gröner Hof
Im Mühlenweg 3
54578 Loogh
Tel.: +49 (0)6593 1812
Restaurant: +49 (0)6593-9808035
www.eifel-groener.de
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Ardenner cultuurboulevard
BelgischGrensGenot – vreugde voor de zintuigen

Direct aan de Duits-Belgische grens, aan de B
265 en B 421, vindt u een bonte mix van tentoonstellingen en winkelmogelijkheden. De
Ardenner cultuurboulevard nodigt uit tot
verwonderen, feesten en winkelen en is daarmee een excursiebestemming voor het hele
gezin en wel op elk moment van het jaar – en
altijd met koopzondagen en -feestdagen.
De ArsKRIPPANA toont kerststallen uit alle
delen van de wereld. De ArsFIGURA leidt u o.a.
met een poppencollectie door het glorieuze
keizerlijke tijdperk. De ArsTECNICA spoorwegcollectie doet de harten van modelspoorders
sneller kloppen. En in het weekeinde ArsARDENN de kunst- en cultuurgalerie.
De Ardenner cultuurboulevard biedt ook allerlei lekkernijen uit de streek. Op de Ardenner
grensmarkt AD Delhaize vindt u o.a. Belgische specialiteiten zoals bonbons, abdijbier, de
beroemde Ardenner ham of Franse topwijnen
... en onze grote koffieselectie tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

CONTACT: Ardenner Cultur Boulevard
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Tel. +49 (0) 6557 92 06 30
B-4760 Büllingen • Hergersberg 1
Tel. +32 (0) 80 548 729
AD Delhaize – Ardenner grensmarkt:
täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr,
Tel. +32 (0) 80 - 54 84 33.
Bistro Old Smuggler:
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr
Tankstation: 24 Stunden geöffnet
Landgasthof Balter:
ma rustdag. Door de week ‚s middags van
14:30 - 17:30 uur gesloten
Tel. +49 (0)6557 920 630
Alle informatie onder:
www.ardenner-cultur-boulevard.net

:)

Na het winkelen is een verfrissing in de Bistro
Old Smuggler aan te bevelen – hier vindt u
niet alleen een heerlijk stukje taart, maar ook
hartige lekkernijen. Of leg aan bij de gezellige
Landgasthof Balter. Hier zijn gasten, groepen
en gezelschappen tot 200 personen hartelijk
welkom.

Tevreden en voldaan is het dan leuk flaneren
langs onze speciaalzaken. ArsMINERALIS met
een grote keuze aan mineralen, fossielen, sieraden, natuurgeneesmiddelen, cadeau-ideeën,
kunst en designerstukken. ArsTECNICA-shop
met een selectie van modelspoorwegen en co.
Info: www.arsmineralis.net
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ArsKRIPPANA

ArsFIGURA

Een ontdekkingstocht door
tijden en culturen

Een ontdekkingstocht door
de keizertijd en kunstgenot

Beleef Kribbenkunst uit de gehele wereld. De
‘ArsKRIPPANA’ is een kribbententoonstelling
op 2.500 vierkante meter tentoonstellingsruimte, het gehele jaar door. Ze is de etalage van de
kribbenkunst op de wereld. Er worden kerkkribben uit de geheel Europa, mechanische kribben,
beduidende Spaanse en Italiaanse landschapskribben, een buiten kribbe met levende dieren
getoond. Meer dan 300 tentoonstellingsstukken uit alle delen van de wereld kunnen worden
bewonderd in een sfeer die niet passender had
kunnen zijn. Op vier verdiepingen worden
kerststallen in de meest uiteenlopende stijlrichtingen gepresenteerd. Soms worden zelfs zeer
maatschappijkritische stukken tentoongesteld
die bedoeld zijn om tot nadenken te stemmen.
Bijzondere tentoonstellingsstukken zijn o.a. de
wieg, de privékamers van paus Johannes Paulus II en een exemplaar dat al in 1939 in de dom
van Keulen te bewonderen was. Info: www.
arskrippana.net

Bewegende werelden wachten op u in de
‘Ars-FIGURA’. Naar een model van een oud
steegje uit de Keizertijd met natuurgetrouwe
woonkamers en winkeltjes, historische, artistieke en mechanische figuren en poppen, duikt u
in een wereld, rijk aan details, uit de 19e eeuw.
Als al deze poppen konden praten, zou je dagenlang naar hun verhalen kunnen luisteren.
Ze zouden vertellen over een lang, boeiend leven, over kinderen die hun haren fijn gekamd
en hun steeds nieuwe kleertjes aantrokken. Ze
zouden vertellen over de goede oude tijd, maar
ook over brand en oorlog. Ze zouden verhalen
vertellen van verzamelaars en musea, van talrijke tentoonstellingen en van oude dames die als
laatste van hen hebben gehouden.
Een must voor verzamelaars, voor grootouders een reis naar de kindertijd en voor
alle anderen een boeiende ervaring. Infos:
www.arsfigura.net

CONTACT:
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Hergersberg 4 · Tel.: +49 (0)65 57 92 06 30
B-4760 Büllingen · Tel.: +32 (0)80 548 729
OPENINGSTIJDEN: dagelijks: 10-18 uur,
behalve ‘s maandags rustdag

CONTACT:
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Hergersberg 4 · Tel.: +49 (0)65 57 92 06 30
B-4760 Büllingen · Tel.: +32 (0)80 548 729
OPENINGSTIJDEN: dagelijks: 10-18 uur,
behalve ‘s maandags

:)
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ArsTECNICA

Een ontdekkingstocht door de
fascinerende wereld der edelstenen

Een ontdekkingstocht door de
kleine wereld van de grote dromen

Laat u meevoeren naar de heilzame wereld van
de edelstenen. Op een verkoopoppervlak van
meer dan 500 m² vindt u een grote, fascinerende selectie mooie en exquise voorwerpen, zoals:
• zilver- en edelsteensieraden
• edelstenen • mineralen • fossielen
• klankschalen uit Nepal • boeddha‘s •
engelen • kaarsen • wierook-accessoires • ..
accessoires voor kerststallen
• thee • kruiden • geuren • natuurlijke
geneesmiddelen volgens
Hildegard von Bingen
• Himalaya zout • lampen •
decoratie • specerijen
• boeken & cd‘s over gezondheid
Al meer dan 10 jaar kunt u in ons stenenparadijs allerlei kostbaarheden ontdekken. U vindt
de speciaalzaak ArsMINERALIS in het gebouw
van de indrukwekkende kerststallententoonstelling ArsKRIPPANA.
Informatie: www.arsmineralis.net

Beleef de fascinatie van phantasie en
precisie van één van de eerste digitale modelspoorwegen van Europa. 2.000 m spoor in een
landschapbeeld ingebed, dat voor de Eifel-Ardennen regio typisch is: Rivieren, meren, bossen
en bergen. U neemt deel aan een manoeuvre
aan de Duits-Belgische grens, kijkt zoo-dieren
bij hun middagslaapje en voetballers tijdens
een wedstrijd toe. De detailgetrouwe kermis
met zijn reuzenrad esceneert zichzelf tijdens de
nachtritten bijzonder d.m.v. zijn kunstzinnige
lichteffecten. Dit terrein verandert zich steeds
weer en wordt steeds uitgebreider. Hier kunnen
bezoekers de modelspoorwegmannen tijdens
het knutselen en bouwen toekijken en tips en
suggesties voor hun eigen modelspoorweg opdoen. Voor de modelbouwdromen thuis vinden
knutselaars en verzamelaren in de gekoppelde
speciaalzaak voor modelbouw buiten een
omvangrijk sortiment ook het passende vakkundige advies. Infos: www.arstecnica.de

CONTACT:
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Hergersberg 1 · Tel.: +49 (0)65 57 92 06 30
B-4760 Büllingen · Tel.: +32 (0)80 548 729
OPENINGSTIJDEN:
dagelijks 0-18 uur, behalve ’s maandags rustdag

CONTACT:
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Hergersberg 4 · Tel.: +49 (0)65 57 92 06 30
B-4760 Büllingen · Tel.: +32 (0)80 548 729
OPENINGSTIJDEN: ma-vr: 12-18 uur, zaterdags, zondags 10-18 uur. ’s maandags rustdag
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Dinosauruspark ‚Teufelsschlucht‘
Van een oeroude zeebodem
naar de dinosaurussen

Dit landschap is gevormd door elementaire
krachten: rotstorens, kloven en ravijnen,
machtige bomen waarvan de wortels zich
aan de rotsen vastklampen, diepe rivierdalen
en fantastische uitzichten. De avontuurlijke
wereld van de zandsteenrotsen in het zuiden van de Eifel aan de Luxemburgse grens
fascineert jong en oud. In het midden: de duivelskloof.

:)
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Duivelspaden - zo heten de wandelpaden door
de beroemde kloof en een ook premiumroute
van het NaturWanderPark delux is ernaar
vernoemd. Als wij mensen 200 miljoen jaar geleden mensen al hadden bestaan, hadden we
voor een reisje naar de zuidelijke Eifel zwemkleding en zwemvliezen ingepakt. Want wie
door de duivelskloof loopt,wandelt over een
oeroude zeebodem. Welke dieren zouden we
daar hebben ontmoet, hoe zag het landschap
eruit, hoe was het klimaat in die tijd? Het antwoord op deze vragen vindt u in het Dinosauruspark, op slechts een paar stappen afstand
van de duivelskloof. Hier kunt u de natuurgetrouwe, levensechte reconstructies bewonderen van de wezens die de aarde in die tijd
bevolkten. We leren waarom de Dilophosaurus
met zijn opvallende kam en zijn spitse tanden
‚Duivelskloof-dinosaurus‘ wordt genoemd en
kijken vol verbazing naar de 23 meter lange Diplodocus waarvan de baby‘s net uit de eieren

kruipen, en kijken omhoog naar de Tyrannosaurus-Rex op zijn rots.
De reis voert ons door meer dan 600 miljoen
jaar aardgeschiedenis in het grote oerpark
met meer dan 150 modellen tot aan de mammoets en Neanderthalers - en zelfs naar dieren
van morgen. In het PaleoLab, waar showpreparaties van fossielen worden getoond, kun je de
wetenschap live beleven: hier kunnen bezoekers kijken naar een taxidermist die zorgvuldig
originele dinosaurusbotten en resten van andere uitgestorven dieren en planten bewerkt die
uit het gesteente tevoorschijn komen. Wie zelf
wil uitproberen hoeveel vaardigheid en geduld
nodig is om echte fossielen te vinden, is in het
onderzoekskamp van het park op de juiste plek.
CONTACT:
Dinosaurierpark Teufelsschlucht
Naturparkzentrum Teufelsschlucht
Ferschweilerstraße 50 · 54668 Ernzen
Tel.: +49 6525 93393-0
www.dinopark-teufelsschlucht.de
www.teufelsschlucht.de
OPENINGSTIJDEN:
Dinosauruspark: 13-04 - 03-11-2019,
dagelijks 10-18 uur, (voor aangemelde
groepen dagelijks vanaf 9 uur)
Natuurparkcentrum:
06-04 - 03-11-2019, dagelijks 11-18 uur
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Adler- & Wolfspark Kasselburg

Hier kunt u een groot aantal roofvogels en de momenteel
grootste roedel wolven van West-Europa van dichtbij bekijken

Hoog boven het Eifeldorpje Pelm troont de
imposante coulisse van de Kasselburg. Het kasteelcomplex stamt uit de 12e eeuw. Nog steeds
is het van verre zichtbare symbool van het kasteel de 34 m hoge, intacte poorttoren van het
complex. In 1350 gebouwd, diende hij als trots
machtsvertoon van de heren van Blankenheim. Als woon- en poorttoren is hij nagenoeg
uniek in de Duitse kasteelbouwkunst.
In het jaar 1970 werd het terrein rond de Kasselburg uitgebreid met een adelaars- en wolvenpark. Tegenwoordig kunnen bezoekers binnen de muren van de voormalige Stauffenburg
een groot aantal roofvogels en de momenteel
grootste roedel wolven van West-Europa aanschouwen. In de talrijke volières van het circa
20 ha grote park leven adelaars, wouwen, valken, oehoes en uilen. Wie wil kan voor een dag
zelf valkenier worden en er tijdens het voeren
en verzorgen van de vogels en natuurlijk bij
de vluchtdemonstratie met de neus bovenop
zitten.

CONTACT:
Adler und Wolfspark Kasselburg
D - 54570 Pelm
Tel. +49 (0) 6591 42 13
www.adler-wolfspark.de
OPENINGSTIJDEN:
01-03 - 31-10 dagelijks 10-18 uur,
VLUCHTDEMONSTRATIES:
dagelijks behalve op maandagen
(feestdagen uitgezonderd), 11 en 15 uur,
Voeren van de wolven: 11.45 en 15.45 uur,
op maandagen 15 uur
www.adler-wolfspark.de

:)

Nog een attractie van het park is het wolvendal
rondom het kasteelcomplex. Een geweldige
ervaring voor de bezoekers zijn de dagelijkse voermomenten. Een verhoogd, omheind
belevingspad door het wolventerrein met
uitkijkplateau en tribune zorgen voor een vrij

uitzicht voor de bezoekers en direct contact
met de dieren. Het uitstapje naar de roofvogels
en wolven kan voor de jonge gasten worden
afgesloten met een bezoek aan de avonturenspeeltuin van het park.
In het hoofdseizoen organiseert het park op
bepaalde data speciale wolfsnachten. Bezoekers kunnen dan na aanmelding ook ‚s avonds
live aanwezig zijn bij het voeren van de dieren.
Aansluitend vindt er een gezamenlijke barbecue boven het wolventerrein plaats, voordat
er bij het vallen van de avond samen met de
wolven wordt ‘gehuild’…
Nog een gezinsvriendelijke aanbieding van het
park zijn de jaarlijkse kinderridderspelen in het
kasteelcomplex.
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Kinderwandelgebied Oberes Elztal
Een echte belevenis – niet alleen voor
kleine natuurliefhebbers

Het Obere Elztal is een prachtige vakantiebestemming voor kinderen en vol verrassingen voor jong en oud. Naast prachtige wandelpaden en de 16 meter hoge (573 m boven
NAP) uitkijktoren ‚Eifelguck‘ in Sassen,
wachten de kinderen veel avontuurlijke spelen klimelementen die hen uitnodigen om te
klimmen en te turnen. Wie van ‚geocaching‘
houdt, kan vanaf de rustplaats ‚Heilbachsee‘
beginnen en op zoek gaan naar de ‚Schat van
de Heilbachsee‘.
Het gerucht gaat dat ‚gestrande piraten de
schat daar jaren geleden hebben verstopt‘.
Om de schuilplaats te vinden, moeten de
schatzoekers verschillende raadsels en taken
op verschillende plaatsen in het Obere Elztal
oplossen. In totaal wordt daarbij een afstand
van acht kilometer afgelegd. Een observatietoren aan de Heilbachsee en een groot houten speelschip ronden de belevenisrijke dag
af. Met zijn kapiteinshut, stuurwiel, mast en
vlag, patrijspoorten, glijbaan in de achtersteven, boegbeeld, netten en touwen van Hercules-touw is het speelschip de perfecte plek
voor menig piratenavontuur.

:)
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De observatietoren nodigt ook uit om te ontdekken. Een groot hoekraam van een roestvrij
stalen rooster biedt een goed uitzicht over het
meer. Via een roosterbuis komt

men van de bovenste naar de onderste ruimte.
Hier biedt een patrijspoort in de vloer de mogelijkheid voor spannende onderwaterobservaties.
Voor bijzonder sportieve kinderen wacht in
het Obere Elztal een grote skaterterrein met
quarterpipe, skaterhelling en piramide. In
de gedurfde Boomhut Holzberg, midden in
het bos, zijn wederom klimvaardigheden gevraagd. De boomhut werd rond de stam van een
beukenboom gebouwd zonder deze te belemmeren. Het biedt op drie platforms op twee,
vier en zes meter hoogte voldoende ruimte
om te spelen en de natuur te observeren. Een
dagje Naturerlebnis Park Oberes Elztal is zeker
leuk voor het hele gezin, want het biedt voor
elk wat wils.

Contact:
Touristik Gesellschaft Oberes Elztal GmbH
Hauptstraße 7
D-56767 Uersfeld
Tel.: +49 (0) 2657 940113
touristik@oberes-elztal.de
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Ontdek de mythe in jezelf!
Op ontdekkingsreis met het vrijetijdsaanbod
van de Nürburgring

Aan boord van de meest uiteenlopende simulators en attracties komen bezoekers van het
ring°werk in de slipstream van de Nürburgring-mythe. Hier jagen racefans van elke leeftijd de toptijden na of wisselen bij de Formel
1 Pit Stop Show in recordsnelheid een band.
Spectaculair en levensecht is een ander hoogtepunt van het motorsport-belevingsmuseum:
bij de 24-uurs-race in 4D kunnen bezoekers
vanuit een heel bijzonder perspectief genieten
van een van de grootste motorsportevenementen ter wereld.
Een kippenvelbelevenis voor alle leeftijdscategorieën belooft het multimediatheater ‘Grüne
Hölle’. Hier kunnen de bezoekers de geschiedenis van het ‘eerste berg-, race- en testcircuit’ met al hun zintuigen beleven, te beginnen bij de bouw van de noordelijke chicane.
In het kader van het 90-jarige jubileum werd
in juni 2017 het nieuwe themagebied ‘ring°marks’ geopend.

Wie enkel een korte blik op pitstraat en start-finish wil werpen, kan dat op de tribune doen.
Harde positiegevechten en een heleboel raceplezier beleven bezoekers van alle leeftijden op het ‘ring°kartcircuit’. Emissieloos en
toch met de sound-beleving van echte bolides
voorzien, zorgen de karts met hun krachtige
elektrische aandrijving op het 400 meter lange
indoorcircuit voor echte e-motion.
CONTACT:
Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG info°center
Otto-Flimm-Str. D - 53520 Nürburg
Tel.: +49 (0)800 200 83 20
info@nuerburgring.de

OPENINGSTIJDEN:
De dagelijks actuele openingstijden
vindt u op
www.nuerburgring.de/oeffnungszeiten

:)

Bezoekers beleven hier negen decennia motorsportgeschiedenis en volgen het spoor van
de legenden.
Eveneens tot het ring°werk behoort de bioscoop ring°kino. Het biedt bezoekers uiterst
actuele films op een van de grootste 3D-bioscoopschermen uit de regio en aangenaam
zitcomfort met veel beenruimte.

In het kader van de backstage tour gaan anders gesloten deuren voor u open: pitstraten,
winnaarspodium, rennerskwartier of media
center – bij de circa anderhalf uur durende
rondleiding achter de schermen van het legendarische circuit blijft geen geheim verborgen en geen vraag onbeantwoord.
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Wild- en avonturenpark in Daun

© Andre Tietze

Zin in exotische dieren, spel en plezier? Dan bent u helemaal aan het
juiste adres met een uitstapje naar het ‘Wild- und Erlebnispark Daun’!

In het hart van de Vulkaan-Eifel ligt een van
de meest fascinerende natuurparken van Duitsland, het ‘Wild- und Erlebnispark Daun’. In
een 220 hectare groot en prachtig gemengd
bos worden bezoekers tijdens een 8 km lange
autosafari voortdurend verrast.
In de aangrenzende ‘kinderboerderij met
kleinere dieren’ waaronder kleine varkens,
konijnen, eekhoorns, alpaca’s en emoes, schapen en geiten, stokstaartjes en koeien, kunnen
de kinderen de dieren van dichtbij bekijken en
zelfs aaien!
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Beleef rood wild, dam- en sikaherten, wilde zwijnen, moeflons, lama’s en wilde paarden, Kameroenschapen, oerrunderen en Europese bizons
in een niet omheind wildgebied. Vanaf zes uitkijktribunes kunnen de dieren geobserveerd,
gefotografeerd en gevoerd worden.
Een andere attractie is het begaanbare, zes hectare grote apendal, waarin een vitale kolonie
van 45 vrije bergapen een nieuw en geschikt
thuis heeft gevonden. Vlakbij bevindt zich het
roofvogelstation, waarin de valkenier tijdens de
dagelijkse vluchtshows (behalve vrijdags) het
vlieggedrag van zijn vogels aan de bezoekers
laat zien. Bovendien biedt de in het wild- en
avonturenpark gelegen, 800 m lange zomerrodelbaan een spannend avontuur voor groot en
klein.

C/D 4

Een heel bijzonder hoogtepunt voor kinderen
is een reuzen-tapijtglijbaan, de grote avonturenspeeltuin met een gigantische klimberg van
5,50 meter hoog, twee reusachtige springkussens en vele andere attracties.
Vanaf 2018 mag u zich verheugen op een nieuw
highlight in Wild- & Erlebnispark Daun: sinds dit
jaar kunt u onze kangoeroes van heel dichtbij in
hun voor bezoekers toegankelijke verblijf beleven. Gelegenheid tot wat innerlijke versterking
en lekker hartige gerechten vindt u in café-restaurant ‘Waldhaus Hirschberg’. In ons apendal
kunt u onze gezellige bistro met zonneterras en
speeltuintje voor de kinderen bezoeken.
CONTACT:
Wild-und Erlebnispark Daun
Wildparkstr. 1 •D - 54550 Daun
Tel. +49 (0)6592-3154
Fax +49 (0)6592-957405
www.wildpark-daun.de
erlebnispark-daun@t-online.de
OPENINGSTIJDEN:
15-03 -15-11 van 10.00-18.00 uur
(laatste entree 17.00 uur)
16-11 - 14-03 van 10.00 - 16.00 uur
(laatste entree 15.00 uur)
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Het park der avonturiers

Avontuur, plezier en actie voor het hele gezin in het
Tolli-Park in Mayen

Op 30.000 vierkante meter wacht de bezoeker een wereld vol avontuur, plezier en actie.
Dieren, shows, waterpret en rijdende attracties voor jong en oud staan garant voor
een onvergetelijke dag. Het Tolli Park is 345
dagen per jaar geopend en biedt met zijn
vele speelmogelijkheden binnen en buiten vrijetijdsgenot voor het hele gezin.

In het weekeinde, op feestdagen en tijdens
vakanties in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen worden in het park ook verschillende
shows gepresenteerd, waaronder een poppentheater, een goochelshow en een circusvoorstelling. Voor een heel bijzondere kinderverjaardag biedt het Tolli-Park ook diverse
arrangementen aan voor compleet verzorgde
verjaardagsfeestjes.

CONTACT: Tolli-Park
Nikolaus-Otto-Str. · 56727 Mayen
Tel. 02651 / 49 42 02
info@tolli-park.de
www.tolli-park.de

:)

Binnen veegt de ‚Tornado‘ jullie als een wervelwind door het park. De snelheid en rotatie
van de gondels kunnen jullie daarbij zelf bepalen. In de klimjungle kunnen jullie net als
Mowgli klimmen, glijden, springen, je een
weg banen door labyrinten, en nog veel meer.
Ook de trampolines bieden actie in overvloed.
De ‚Loopster‘ is de mega-attractie voor jong en
oud in het indoorgedeelte. Jullie rollen in vaten
over de wilde zee en bepalen zelf hoe de vaten
draaien.
Tijdens het zomerseizoen biedt het outdoorgedeelte heel veel afwisseling. Bij Niagara bijvoorbeeld schiet je van negen meter hoogte
naar beneden en spring je 20 meter ver het
water in. Kleine waterratten komen in de waterspeeltuin aan hun trekken. Een beek meandert over een afstand van 140 meter door het
park en nodigt met bruggen, touwen, evenwichtsbalken, stuwdammen, vlotten, pompen
en waterkanalen uit tot rondploeteren. ‚Ikarus‘

neemt jullie mee de lucht in waar je net als een
adelaar op tien meter hoogte ongeveer 200
meter over het water vliegt. Op de ‚Welle‘, een
grote airtrampoline, kunnen jullie bewijzen
hoe stevig jullie staan en op de bungeetrampolines gaat het tot wel zes meter hoog de
lucht in. Maar ook een kinderboerderij, het ponyrijden en een grote zandspeeltuin wachten
in het outdoorgedeelte om te worden ontdekt.

C3
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stoeltjeslift van Cochem Historische mosterdmolen
Oorspronkelijk mosterd maken
zoals anno 1810

Rji met ons omhoog naar een van de mooiste uitkijkpunten over Cochem, het Pinner-Kruis. We brengen u met onze stoeltjeslift
veilig en comfortabel omhoog en weer omlaag.
Behalve open stoeltjes voor twee personen
zijn er ook stoeltjes met een kap beschikbaar die
al naargelang het weer gesloten kan worden.
Met 0,8 m per seconde bereikt u na 360 m het
bergstation dat zich op een hoogte van 255 m
boven de zeespiegel bevindt. In totaal worden
155 hoogtemeters afgelegd. De grootste spanwijdte bedraagt 90 m.

Beleef onder deskundige leiding hoe op de
oudste mostermolen – anno 1810 – weer
heerlijke koud-gemalen gourmet-mosterd
ontstaat. Voor de eerste keer gerestaureerd
werd de mosterdmolen in 1931 in België. In de
loop der jaren werd hij verkocht naar Nederland,
waar hij zijn bedrijf in 1993 moest staken. Door
toeval konden we de mosterdmolen kopen,
maar op dat moment verkeerde hij wel in een
zeer slechte staat. De mosterdmolen werd met
veel liefde gerestaureerd en zo gerepareerd dat
alle facetten van de productiemethode in de
Cochemer mosterdmolen getoond kunnen
worden. Als basis voor de gourmet-monsterdproductie dienen twee originele recepten uit de
15e eeuw en uit 1820. Ons doel is het om mosterd te produceren op dezelfde manier als in het
jaar waarin de mosterdmolen werd gebouwd. U
kunt onze gourmet-mosterd altijd gratis proeven. Kijk mee over onze schouder...

OPENINGSTIJDEN :
ab 23. März 2019
10.00 - 18.00 Uhr
April - Juni		
10.00 - 18.00 Uhr
Juli		
10.00 - 18.30 Uhr
1. WE Juli - 31. Aug. 09.30 - 19.00 Uhr
September
10.00 - 18.00 Uhr
Oktober 01.- 07.
10.00 - 18.00 Uhr
Oktober 08.- 14.
10.00 - 17.30 Uhr
Oktober 15.- 27.
10.00 - 17.00 Uhr
Oktober 28.- 31.
10.00 - 16.00 Uhr
bis 10. Nov. 2019
11.00 - 16.00 Uhr
CONTACT:
Cochemer Sesselbahn Pinnerkreuzbahn GmbH
Geschäftsführer Reinhard Heiß
Endertstraße 44 · D - 56812 Cochem / Mosel
Tel.: +49 (0)26 71 98 90 63
Tel.: Kasse: +49 (0)26 71 98 90 65
Fax: +49 (0)26 71 98 90 64

E/F 4

OPENINGSTIJDEN:
Dagelijks 10 – 18 uur
(Het hele jaar door ook op zon- en feestdagen)
Rondleidingen om 11, 14, 15 en 16 uur
CONTACT:
Historische Senfmühle Dehren GmbH Endertstr.
18 • 56812 Cochem
Tel. +49 (0) 2671 607665
www.senfmuehle.net

:)
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Een unieke en leuke belevenis
aan de Moezel
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De Moezel-Wijn-Expres
Ontdek Cochem en zijn indrukwekkende geschiedenis tijdens een rit
met de Moezel-Wijn-Expres

Maak een rondrit met de Moezel-Wijn-Expres en maak kennis met de unieke geschiedenis van de Moezel en Cochem. Bekijk de
wereldberoemde Reichsburg Cochem, het
herkenningsteken van de hele regio, tal van
fascinerende historische gebouwen en vele
andere bezienswaardigheden.
De historische, middeleeuwse binnenstad
van Cochem, het unieke Moezellandschap
met zijn talrijke feesten en markten, een rijk
gevarieerde gastronomie en een overvloed
aan vrijetijdsactiviteiten maken uw verblijf
hier tot een belevenis.
De tocht met de Moezel-Wijn-Expres duurt
ongeveer 25 minuten en de informatie wordt
in zes talen aangeboden: Duits, Engels, Frans,
Deens, Spaans en Nederlands. De rit begint bij
de oude Moezelbrug (Carl-Fritz-Nicolay-Platz)
en leidt door een deel van het oude stadsgedeelte van Cochem.

Na de rondreis nodigen wij u uit voor een
glas lekkere Moezelwijn uit eigen productie
in de wijnwinkel van onze wijngaard Göbel-Schleyer-Erben. Het decoratieve glas mag
u meenemen als klein souvenir van uw verblijf in Cochem. De wijnwinkel bevindt zich op
ongeveer 20 meter van het vertrekpunt in de
richting van het centrum in het Hotel Germania aan de Bernstraße 22.

CONTACT:
Mosel-Wein-Express
Klosterstraße 12
D-56814 Ernst
Tel. +49(0)2671 7444
Fax +49(0)2671 7445
info@mosel-wein-express.de
mosel-wein-express.de

:)

Over de nieuwe Moezelbrug bereikt de
Moezel-Wijn-Expres de wijk Cond, waar u
kunt genieten van een prachtig uitzicht over
Cochem en de Reichsburg die hoog boven
de stad uittorent op een bergkegel. De reis
gaat verder tot aan de Moezelstraat, langs de
karakteristieke wijngaarden parallel aan de
Reichsburg en eindigt bij het startpunt aan de
oude Moezelbrug.

De Moezel-Wijn-Expres vertrekt in het hoogseizoen van Pasen tot november dagelijks van
10 tot 17 uur vanaf de ‚Carl-Fritz-Nicolay-Platz‘.
In de winter vertrekt hij alleen in het weekend
of op afspraak. De Moezel-Wijn-Expres beschikt over een verwarming, zodat u ook in de
winter en bij slecht weer comfortabel kunt genieten van de rit. U kunt de tickets voor de tour
direct bij de Moezel-Wijn-Expres of bij een van
onze partners in Cochem of Ernst kopen.

N
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Zomerrodelbaan

BioHofLaden Ulmenhof

De zomerrodelbaan Altenahr voor
gezinnen en sportievelingen

Oorspronkelijk genot uit
de Vulkaaneifel

De zomerrodelbaan Altenahr is sinds 35
jaar een zeer populair uitje. Er rodelen 8- tot
75-jarigen, kinderen, jongeren, mannen en
vrouwen. Al naargelang je vaardigheden en
moed kun je je eigen snelheid bepalen. De rodelbaan is voordelig, met name voor gezinnen
van maandag tot zaterdag.

De Ulmenhof ligt in een idyllisch zijdal van de
Lieser. Ute en Stefan Frangen richtten in 1987
de BioHofLaden op. Inmiddels zijn ook een
dochter en de schoonzoon in het bedrijf gestapt.
Angler roodvee, Allgäuer bruinvee, Vorderwälder koeien en melkgeiten leveren melk voor de
kaasmakerij, de belangrijkste productietak van
het bedrijf. De legkippen worden gehouden
in mobiele stallen op weilanden. Samen met
de mesterij van weiderunderen breiden zij het
aanbod aan eigen boerderijproducten uit.
De melk wordt elke dag vers verwerkt in de
moderne kaasmakerij, zonder toevoegingen of
conserveringsmiddelen. De boerderij vermijdt
daarbij bewust maximilisatie in de veehouderij.
Alle dieren staan in het zomerseizoen de hele
dag in de wei en wonen in de winter in de moderne stal met buitenklimaat.
In onze biologische boerderijwinkel vindt u ons
volledige biologische assortiment met fruit en
groente uit de regio. Een gezellig hoekje met
een open haard en een terras buiten in de tuin
met kinderboerderij nodigen u uit om op onze
boerderij te vertoeven.

Behalve de rodelbaan liggen er een interessante speeltuin, dieren om te aaien, een mooi
terras met service en banken voor een picknick. Zeer populair bij kinderen en ouders is
ook het paard- en ponyrijden in het bos (za./
zo. en in de vakanties). Speeltuin en parking
zijn gratis.
Na het bezoek aan de rodelbaan kun je in het
uiterst romantische dal van de Ahr Altenahr en
de andere wijnplaatsjes bezoeken.
De zomerrodelbaan ligt op 30 km rijden van de
Nürburgring , op de B257 door een mooi
landschap met de auto goed bereiktbaar.

:)
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CONTACT:
Zomerrodelbaan Altenahr
Rossberg 143
53505 Altenahr
www. sommerrodelbahn-altenahr.de

CONTACT:
BioHofLaden Ulmenhof
Hauptstr. 17 · 54552 Sarmersbach
Tel. +49 (0)6592 9836562
biohofladen-ulmenhof@web.de

:)
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Groeve van Bendisberg

Ga mee op een tijdreis van het
vulkanisme naar het ridderschap.

Een unieke ondergrondse
ervaring

Laat u betoveren door een middeleeuwse
burcht in het hart van de vulkaanregio Laacher See. Imposant torent de op een 460 m
hoge rots van fonoliet gelegen burchtruïne uit
boven het Brohltal. Het complex is uitgerust
met audiovisuele stations die, ingebed in het
spannende verhaal van pater Ansgar, het middeleeuwse leven en de geschiedenis van het
kasteel beschrijven. Bij mooi weer zijn in de verte de torens van de Dom van Keulen te zien. Het
voorplein herbergt een kinderspeelplaats in de
vorm van een oud ridderkasteel. Het team van
de burchtkiosk verwelkomt de bezoekers met
koele drankjes, warme koffie en kleine hapjes.
Een programma met een ridder of een zoektocht naar de schat met de jonkvrouw van het
kasteel doet de harten van de kinderen sneller
kloppen. Of het nu gaat om een ridderprogramma met boogschieten of speerwerpen,
ridderslag en oorkonde, een zoektocht naar de
schat of een burchtrally – een dag op burcht
Olbrück wordt een onvergetelijke belevenis!
INFORMATIE EN
RESERVERING:
Tourist-Information
Vulkanregion Laacher See
Kapellenstr. 12
D-56651 Niederzissen
Tel. +49 (0) 2636 19433
info@vulkanregion-laacher-see.de
www.vulkanregion-laacher-see.de

De bezoekersmijn Grube Bendisberg biedt
met zijn 3 mijngangen een fantastisch inzicht in
het binnenste van de aarde. Oude mijnbouwtradities komen tot leven – een wereld die iedereen
fascineert. Vroeger werd hier op vijf niveaus erts
gewonnen. In meerdere jaren bouwtijd werden
de smalle mijngangen, explosieven- en haspelkamers, stortplaatsen en ertsgangen toegankelijk gemaakt voor het publiek en kunnen ze nu
– in een unieke ervaring voor jong en oud
- bij verschillende rondleidingen op drie niveaus
worden bezocht. Voor alle kleine gasten wacht
een ritje met de lorrie, de ‚dwergenzoektocht‘
en een bezoek aan de ‚mijngang der raadsels‘.
Voorafgaand aan alle rondleidingen – met mijngids, audiosysteem en verlichting – kunt u in de
expositieruimte een mijnmodel, verschillende
rotsen en mineralen evenals historische gereedschappen en werkmethoden bewonderen.
Naast de standaard rondleiding in de middelste
Eisenheld-gang, die ca. 1½ uur duurt, worden
nog andere speciale rondleidingen evenals
een ondergrondse klimwand aangeboden, die
te allen tijde vooraf kunnen worden geboekt.
CONTACT:
Besucherbergwerk Grube Bendisberg
In der Eisenkaul 2 · D-56729 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2655 962996
volker.reppke@vulkan-reisen.de
www.grube-bendisberg.de

:)

:)
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VULKANEIFELTHERME BAD BERTRICH
Er zijn plekken waar je de dagelijkse sleur snel bent vergeten!
De Vulkaaneifel Thermen in Bad Bertrich zijn zo´n plek.

Geniet hier van een superieure wellness-belevenis. Meer ruimte, meer welbevinden. Op twee etages creëert de door hout, glas
en steen gedomineerde architectuur een wereld van belevenis en gezondheid in een geheel
nieuwe dimensie. Met veel ruimte voor weldadige ontspanning en uitvoerig badplezier in
het heilzame thermale water met afwisselende
bassins binnen en buiten, een rustlounge en horeca. De Vulkaaneifel Thermen worden gevoed
door thermaal water met een temperatuur van
32° Celsius. Het stamt uit meer dan 2000 meter
diepte, volgezogen met warmte en mineralen
die er de enige glauberzoutthermen van Duitsland van maken. Dit geschenk van het vulkanisme behoort door zijn natuurlijke warmte van
32° C tot de beste behandelingsmethoden in de
passieve en actieve bewegingstherapie die er
zijn. Een heilzame werking die de Romeinen al
wisten te waarderen.

N
R
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Het royale saunalandschap met buitenbassin brengt u het vulkanisme naderbij. Of het
nou de Vulkaansauna is, de Lavalichtsauna, de
Vulcanussmidse, Leisteensauna, Eifel-Hut of het
stoombad, elke saunagang belooft een heel
speciale ervaring. Ter ontspanning kunt u terecht in rustruimtes met lounge-karakter en in
de kamer met een open haard. Sinds december
2018 zijn er 50 extra ligstoelen beschikbaar in
de ontspanningsruimte ‘Galerie’.

Het moderne gezondheidscentrum overtuigt met een ‘vitale wereld’ wiens wellnessbehandelingen niets te wensen overlaten. Of het
nou klassieke behandelingen of geneeskrachtige
technieken uit het verre oosten zijn, massages of
pakkingen, alleen of met zijn tweetjes – verwen
je eens! Gun jezelf een pauze en laad de accu even
op! Waar kun je beter op adem komen dan in een
mooie omgeving die warmte en rust uitstraalt?
In de Vulkaaneifel Thermen van Bad Bertrich is
het baden in warm water niet alleen gezond,
maar ook leuk.
OPENINGSTIJDEN
Thermen dagelijks 09.00 - 22.00 uur
Sauna ma – do 11.00 - 22.00 uur
vr, za, zo, feestdagen 09.00 - 22.00 uur
Therapeutisch en wellnessgedeelte
ma – vr 09.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 18.00 uur, zo 10.00 - 18.00 uur
Week gesloten wegens onderhoud:
24 - 30 juni 2019

CONTACT: Vulkaneifel Therme
Clara-Viebig-Straße 3-7 · 56864 Bad Bertrich
Tel. +49 (0) 2674 913070
www.vulkaneifel-therme.de
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Mosel-Kanutours

Sport, plezier en recreatie
voor jong en oud

Natuur beleven vanuit een
heel nieuw perspectief

Het Moselbad Cochem biedt, compleet
met golfslagbad, kinderland, buitenbad met
50m-baan en sauna, alles voor een geslaagd
dagje uit met het gezin, met zijn tweeën of
alleen. De 55 meter lange glijbaan en de
waterval zorgen voor veel actie in het avonturenbad. Iedereen die gewoon graag een paar
baantjes wil zwemmen, komt in het overdekte
golfslagbad aan zijn trekken.
In het kinderland kunnen baby‘s en kinderen
zich onder de grote lichtkoepel naar hartenlust
uitleven. Het babygedeelte met een maximale
waterstand van 20 cm biedt zwemplezier voor
de allerkleinsten.
Ouders kunnen zich ontspannen op de zonnewei, lekker genieten van het bubbelbad of
relaxen in de rustzone. De babyrustkamer en
de kleedkamer ronden het aanbod perfect af.
Uiteraard is alles barrièrevrij aangelegd. De
sauna met twee droge sauna‘s, een sanarium
en een stoomsauna zorgt voor ontspanning en
fitness. Desgewenst staan ook zonnebanken
ter beschikking. Voor de lekkere trek tussendoor biedt de gezellige pizzeria ‚Paradiso‘ een
versterkende en heerlijke maaltijd.

De Moezel is een ideale peddelrivier voor iedereen die graag buiten is en er niets op tegen
heeft als een uniek landschap wordt gekoppeld
aan genieten. Gastvrije wijndorpjes strekken
zich als een parelketting uit langs de rivier. Achter elke bocht gaat weer een ander fantastisch
uitzicht op wijnbergen, bossen, rotspartijen en
burchten voor u open. Mosel-Kanutours biedt
geïnteresseerden de mogelijkheid om een van
de mooiste rivierlandschappen van Europa niet
alleen vanuit het fietszadel of de kano te ontdekken, maar ook met de SUP-board.

CONTACT:
Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH
Moritzburger Straße 1 · D-56812 Cochem
Tel.: +49 (0) 26 71 97 99-0
info@moselbad.de · www.moselbad.de

Bij stand up paddle (SUP) glijdt men staande
op een board over het water en kan de Moezel
vanuit een buitengewoon perspectief ervaren.
Te vinden is Mosel-Kanutours in de plaatsen
Ernst en Ediger-Eller. Aangeboden worden naast
de verhuur zowel dagtochten als programma´s
van meerdere dagen.
CONTACT:
Mosel-Kanutours · Moselstr. 45
56814 Ernst / Mosel
Tel. +49 (0)2671 5551
Fax +49 (0)2671 605597
info@mosel-kanutours.de
www.mosel-kanutours.de
OPENINGSTIJDEN: Ma tot zo. 10.00 uur
tot 18:00 uur, informatie en boekingen a.u.b.
per mail of op korte termijn telefonisch

:)
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Het Nettebad in Mayen
Sport, avontuur en wellness – een gevarieerd aanbod
voor jong en oud

Het Nettebad in Mayen is een sport-, avonturen- en wellnessbad met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Het binnenbad heeft
vijf 25m-banen en een apart gedeelte voor
niet-zwemmers.
Er is ook een lesbad met massagesproeiers. De
vulkanische grot, een als lavagrot ontworpen
whirlpool, is voor wellness-liefhebbers een plek
om te ontspannen na het ‚baantjestrekken‘ en
op de kleintjes wacht een kleurrijk kinderbadlandschap met speelfiguren en glijbaan. In de
foyer bevindt zich ook een multimediahoek
met twee computers, gratis internettoegang
en gratis WLAN. Tijdens het buitenbadseizoen
is het binnenbad gesloten.
Het moderne twee verdiepingen tellende
saunalandschap beschikt over een lagetemperatuursauna, een stoombad en een Finse
droge sauna rondom een centrale whirlpool.
Op de bovenverdieping is een rustzone ingericht met comfortabele ligstoelen en een
openluchtruimte. Het saunagedeelte is open
tijdens het binnenbadseizoen.
In de zomer lokt het buitenbad (25°C watertemperatuur) met zijn verschillende attracties.
Puur plezier voor niet-zwemmers
:)

F2

in de action pool: waterpaddenstoel, stromingskanaal, whirlpoolbedden en een brede

glijbaan nodigen uit tot ravotten. De grootste
attractie van het buitenbad is de handmatig
aangelegde waterglijbaan met 12 meter hoogteverschil over een lengte van 140 meter. In
het aparte duikbekken kunnen de waaghalzen
een sprong in het koele water maken vanaf de
1-, 3- en 5m-springtoren. Het kinderbad met
zonnezeil beschikt over een waterspeeltuin
met glijbaan en speelfiguren. Buiten het water
kunt u op de grote zonneweiden ontspannen
zonnebaden of een partijtje spelen op het beachvolleybalveld.
Binnenbad: volw. € 6 volw. met reductie € 3,
jongeren 15-17 j. € 3, ki./jongeren 6-14 j. € 2,
ki. onder 6 j. gratis,
Buitenbad: volw. € 5, volw. met reductie
€ 2,50, jongeren 15-17 j. € 2, ki./jongeren
6-14 j. € 2, ki. onder 6 j. gratis
Gezinnen: 20 % korting op buiten- en
binnenbad
Sauna: volw. € 13,50, ki./jongeren
vanaf 6 jaar € 12

CONTACT: NETTEBAD MAYEN
Bachstr. 44 · 56727 Mayen
Tel. +49 (0)2651 903185
www.nettebad-mayen.de
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Buitenbad Kelberg

Buitenbad Manderscheid

Een populaire ontmoetingsplek
voor jong en oud

„Badkleding mee!“

Het verwarmde buitenbad in Kelberg nodigt
in de zomermaanden met een watertemperatuur van 23 °C uit tot heerlijk badderen. Te
midden van de prachtige natuur van de Vulkaaneifel ligt het buitenbad dat zowel een groot
bassin voor zwemmers als een bassin voor
niet-zwemmers biedt. De allerkleinste waterratten kunnen terecht in het pierenbadje en de
gevorderde zwemmers kunnen de duiktoren
uitproberen. Op de royale ligweiden kun je na
het zwemmen en plonzen fantastisch relaxen.
Een geslaagd uitje voor een warme zomerdag
en verkwikkende pret voor het hele gezin.

Hartelijk welkom in familiebuitenbad Manderscheid! Badmeester Stefan Hubert en zijn team
verheugen zich op uw komst naar het populaire buitenbad in Manderscheid. Met recht kan
men het heerlijk aan de rand van het Liesertal
gelegen openluchtzwembad ook als familiebad
aanduiden. Het complex is ook geschikt voor
gasten met een handicap en rolstoelgebruikers.
De attracties: brede waterglijbaan in het ondiepe bad, duikgelegenheid met 1-meter-plank
en 3-meter-toren, baby- en kinderbad met
spuitwand, waterbord en babyglijbaan, luchtperlators in de bodem en een watervaldouche,
grote ligweide met allerlei speelmogelijkheden
en fraai uitzicht over het zwembadcomplex,
beachvolleybal, waterpolodoelen, modderbak
voor kinderen, kiosk met een veelzijdig aanbod
aan gerechten en drankjes en natuurlijk het
zonneterras. Het familiebad wordt milieuvriendelijk verwarmd met een zonnestroomsysteem,
waarvan de panelen op de beschikbare daken
zijn aangebracht.

CONTACT: Buitenbad Kelberg
Am Schwimmbad 3 • 53539 Kelberg
Tel.: +49 (0) 2692 335
www.vgv-kelberg.de/tourismus
OPENINGSTIJDEN:
Half mei tot begin september dagelijks:
10.00-18.00 uur, vanaf 18.00 uur:
avondzwemmen voor volwassenen
(toegang tot 18.15 uur, alleen bij goed weer)

CONTACT:
Cusanusstraße, D - 54531 Manderscheid
Tel.: +49 (0)160 6661691
freibad-manderscheid@vg-wittlich-land.de
www.vg-wittlich-land.de
OPENINGSTIJDEN: Badseizoen: mei-sept.,
dagelijks 10:00-19:00 uur
Meer informatie zie internet

:)

:)
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Prijzen per persoon
Volwassenen.................................................. € 2,50
Kinderen tot 4 jaar gratis.
Kinderen (4 tot 7 jaar).................................. € 1,50
Schoolklassen/jeugdgroepen................... € 1,00
Avondkaart volwassenen........................... € 1,50
Warme douche.............................................. € 1,00
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MAREN & WATERPRET

Gerolsteiner Brunnen
Het bezoekerscentrum in Gerolstein vertelt het verhaal
van het populaire mineraalwater

Toen de mijndirecteur Wilhelm Castendyck in
1888 in Gerolstein tijdens mijnbouwwerkzaamheden bij toeval een bron ontdekte, was hij
zich er waarschijnlijk nog niet van bewust dat
het mineraalwater uit de Vulkaneifel ooit het
populairste mineraalwatermerk in Duitsland
zou worden en het meest succesvolle, koolzuurhoudende mineraalwater ter wereld. Dankzij
de bijzondere geologische omstandigheden
aan de bron heeft Gerolsteiner Sprudel
vandaag, net als toen, een hoog gehalte aan
mineralen. Samen met de sporenelementen
van de vulkanische Eifel zorgen deze mineralen
voor een bijzonder evenwichtige smaak.
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Maar hoe wordt mineraalwater eigenlijk
geproduceerd? Vanuit welke diepte wordt
opgepompt en hoe heeft de Gerolsteiner bron
zich sinds haar ontdekking ontwikkeld? Antwoorden op deze vragen vindt u in het bezoekerscentrum van Gerolstein, waar geïnteresseerde bezoekers een duik kunnen nemen in
de wereld van het mineraalwater. Tijdens een
rondleiding van een uur komt u veel te weten
over de geschiedenis, de oorsprong en de lange weg van dit natuurproduct, van de bron tot
aan het waterglas. Vanaf een tribune kunnen
bezoekers een kijkje nemen in de bottelarij
waar de flessen worden gereinigd, gevuld en
geëtiketteerd. En wie tijdens de rondleiding
niet alleen zijn dorst naar kennis

wil lessen, maar ook zin heeft in een dorstlessend drankje, kan tijdens de proeverij naar hartenlust kiezen uit het hele assortiment van de
Gerolsteiner Brunnen.

Gratis rondleidingen
De gratis rondleidingen in het bezoekerscentrum van Gerolstein bieden boeiende en interessante feiten over de bron, het bottelen en
nog veel meer. Op meer dan 250 dagen per jaar
vinden deze groepsrondleidingen (min. 10 /
max. 60 personen) plaats van maandag t/m vrijdag om 9, 11 en 13 uur, na voorafgaande aanmelding. Voor spontane bezoekers (individuele
bezoekers en gezinnen) is er op werkdagen telkens om 15 uur een gratis rondleiding.
Toegang is om 14:45 uur. Meer informatie vindt
u op www.gerolsteiner.de.
U kunt zich aanmelden voor een van de rondleidingen door een e-mail te sturen naar besucherzentrum@gerolsteiner.com of door te
bellen naar +49 (0) 6591 14 238.

CONTACT:
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
Vulkanring, D-54567 Gerolstein
Rondleidingen:
maandag t/m vrijdag: 9, 11 en 13 uur, na voorafgaande aanmelding en om 15 uur voor
spontane bezoekers

Bitburger met alle zintuigen beleven
Bezoek de Bitburger Marken-Erlebniswelt

De Bitburger brouwerij, opgericht in 1817 in de zuidelijke Eifel, behoort met een
jaarlijkse productie van zo'n vier miljoen hectoliter tot een van de belangrijkste
premium-brouwerijen van Duitsland.

Bezichtigingen met rondleiding
Zomer (april - oktober)
Dinsdag t/m vrijdag:
10:00 tot 15:00 uur
Zaterdag:		
10:00 tot 16:00 uur
Zon- en feestdagen:
11:00 tot 15:00 uur
Winter (november - maart)
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:		

11:00 tot 15:00 uur
11:00 tot 16:00 uur

Houd rekening met de beperkte openingstijden.
Gelieve zich vooraf aan te melden.

Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3, 54634 Bitburg
Telefon
06561 14-2497
E-Mail
marken-erlebniswelt@bitburger.de
Internet www.bitburger.de

Zie, hoor, voel, ruik en proef wat ons Bitburger premium pils zo bijzonder maakt.
Wij laten u zien hoe Duitslands meest getapte bier ontstaat.
n Tijdens een rondleiding door de Bitburger Marken-Erlebniswelt
kunt u Bitburger met alle zintuigen beleven.
n In de Bit-Lounge heeft u vervolgens de mogelijkheid om bij te
tanken met een vers getapt Bitburger premium pils en een hartige krakeling.
n Neem bovendien een kijkje in de Bitburger shop met zijn gevarieerde aanbod.
n Onze Bitburger Marken-Erlebniswelt is aangepast voor gehandicapten.
We verheugen ons op uw komst!
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Das Obere Elztal ist ein wunderbare
chungen
rras
Übe
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voll
Kinderferienland und
für kleine und große Kids.

Wanderkarte

Startpunkt
Retterath

Retterath

Rastplatz
„Im Wieschen“

Sassen

S1 „Eifelguck“

P
Spielplatz
„Bauernhof“

S3

Startpunkt
zum Baumhaus
Spielplatz
Rastplatz

Baumhaus
„Holzberg“

S2

U7

G2

Center Parcs
Park Eifel

U6

Rastplatz
„Up de Windmühl“

G1

Rastplatz
„Elztal-Treff“

U5

Heilbachsee

P
L96
Rastplatz
„Am Nück“

P

Rastplatz
„Heilbachsee“

U4

U3

U2

U1

Grillscheune

Rastplatz
„Galgen Gunderath“

Nahe den Startpunkten
findest Du abenteuerli

Rastplatz
„Maklesboom“

Spielplatz
„Keltenburg“

Spielplatz
„Auf der Heide“

Gunderath

Uersfeld

P

Spielschiff
Turm im See

P

Piratensch
Heilbachs

Beobachtung
Heilbachs

Spielplätz

Rastplatz
„Klein Amerika“

G3

Baumhaus
„Holzberg“

P
Rastplatz
„Dreese Mühle“

L96

Rastplatz
„De Kaul“

Rastplatz
„Bergwerksstollen“

Alle Infos zum Wanderland findest du unter: www.oberes-elztal.de
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