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Arp Museum Bahnhof Rolandseck

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
•  eersteklas museumrestaurant in de feestzaal van het historische  
 station met een terras met uitzicht op de Rijn en het Siebengebirge
•  door Anton Henning als kunstwerk ontworpen bar  
 (Interieur no. 253, 2004)   
•  museumshop met kunstboeken, sieraden naar Sophie Taeuber- 
 Arp, speciale wijnen, enz.

Openingstijden: 
•  het hele jaar door: 
 dinsdag - zondag en op feestdagen van 11 tot 18 uur
 op 24 en 31 december gesloten
•  restaurants: dinsdag - zondag van 11 tot 24 uur
 Reservering en boeking van evenementen voor particulieren en  
 bedrijven:  tel. +49 (0)2228 - 911111

Een unieke combinatie van historische stationsarchitectuur uit de 19e 
eeuw met een nieuw gebouw van de sterarchitect Richard Meier waar 
het licht vrij spel heeft (geopend in 2007), met exposities van moderne 
en hedendaagse kunst en meesterwerken van Cranach tot Monet uit de 
collectie ‚Rau für UNICEF‘, een multifunctionele ruimte met beeldende 
kunst, klassieke muziek en literatuur, een collectie moderne kunst met 
werken van Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp, een van de belangrijkste 
kunstenaarsechtparen van de 20e eeuw.

Arp Museum Bahnhof Rolandseck 
Hans-Arp-Allee 1 • 53424 Remagen
Tel. +49 (0)2228 - 9425-0/-16 (centrale)
info@arpmuseum.org 
www.arpmuseum.org

Afwisseling is de weg, beleven het doel!

Laat u meenemen naar de tijd van de Romeinen, ridders en roman-
tici en maak kennis met de fantastische bouwwerken, schitterende 
stadspoorten en amfitheaters, machtige burchten en sprookjesach-
tige kastelen die zij ons hebben nagelaten. Bewonder de unieke 
schatten die zijn aangewezen als UNESCO-Werelderfgoed. Ontdek 
plaatsen die het middelpunt vormen van beroemde sagen, en geniet 
van onvergetelijke uitzichten op het Rijndal. Bij het Deutsches Eck 
bloeit Koblenz ook na de Bundesgartenschau verder en verbindt het 
zijn historische gebouwen met de bloemenpracht van parken en tui-
nen. Laat u inspireren door beroemde kunstwerken en ervaar de rust 
van een indrukwekkend klooster of de vleugelslag van de vlinders in 
een wondere tropische wereld. Een bunkercomplex geeft een impo-
sant beeld van de politieke gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog 
en in de explosieve wereld van vulkanen en geisers bent u getuige 
van bijzondere natuurverschijnselen. En tot slot stuurt een boeiende 
belevingswereld u op een interessante reis naar de Romeinse tijd.       

Ontdek vijftien bijzondere locaties! 

Maak u op voor een reis vol afwisseling en beleef 

de getuigenissen van een hoogstaande bescha-

ving uit een periode van 2.000 jaar, ingebed in 

een van de oudste cultuurlandschappen van 

Duitsland.

Met hun sterk uiteenlopende thematiek zijn deze vijftien stuk voor 
stuk unieke meesterwerken tussen Rijn en Moezel interessant voor 
iedere bezoeker en staan ze garant voor onvergetelijke belevenissen. 
Op weg van het ene culturele hoogtepunt naar het andere komt u 
door prachtige landschappen langs de Rijn en Moezel, geflankeerd 
door de middelgebergtes Westerwald, Hunsrück en Eifel.



RömerWelt am Caput Limitis

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
• Limesinformatiecentrum in Rijnland-Palts
• belevingsmuseum met interactieve tentoonstelling en buiten- 
 terrein
• reizen voor iedereen – gecontroleerd op toegankelijkheid voor  
 mensen met een beperking
• boeking van rondleidingen en workshops mogelijk
• busarrangementen
• koffie, Limestaart, frisdranken, ijs

Openingstijden: 
• seizoen: maart - november
 dinsdag - vrijdag    10 - 17 uur
 zaterdag/zondag/feestdagen 10 - 18 uur

Voor schoolklassen en groepen openen wij ons museum ook graag in 
de winterpauze.

Een aantrekkelijke bestemming voor een uitstapje voor het hele gezin dat 
de bezoekers onder het motto ‚Beleving met alle zintuigen‘ interactief laat 
kennismaken met de Romeinen en aanschouwelijk maakt hoe zij vroeger 
aan de Limes hebben geleefd. Aanraken en uitproberen is niet alleen op 
de tentoonstelling gewenst, maar ook op het buitenterrein. In de loop van 
het jaar worden er bovendien tal van evenementen gehouden. Zo kunnen 
er interessante rondleidingen en boeiende workshops worden geboekt. 
Schoolklassen, groepen, bedrijven, groepen kinderen, gezinnen – iedereen 
is van harte welkom.

RömerWelt am Caput Limitis
Arienheller 1 • 56598 Rheinbrohl
Tel. +49 (0)2635 - 921866
info@roemer-welt.de
www.roemer-welt.de

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
• beperkte gelegenheid om iets te eten of drinken  
 (wo, za, zo – tijdens het seizoen)

Openingstijden:
•  voor groepen het hele jaar door behalve op maandag na aan- 
 melding vooraf via Ahrtal-Tourismus (+49 (0)2641 - 917175) van 
 10 tot 17 uur
•  voor individuele bezoekers van Pasen tot half november op 
 woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen (Rijnland-Palts) van 
 10 tot 18 uur, 
 laatste toegang om 16:30 uur

Documentatiecentrum Regierungsbunker 
Am Silberberg 0  • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. +49 (0)2641 - 9117053
regierungsbunker@alt-ahrweiler.de  
www.dokumentationsstaette-regierungsbunker.eu

Documentatiecentrum Regierungsbunker

In 2008 opende een voor Duitsland unieke getuigenis van de tijd van de 
Koude Oorlog zijn tegen atoombommen beveiligde poorten als museum – 
de voormalige regeringsbunker in het Ahrdal. Een deel van dit bijna 18 km 
grote complex is behouden gebleven. 
Op een 90 minuten durende rondleiding kunnen bezoekers zich een beeld 
vormen van een onderaardse wereld die uiterst geheim was. De rege-
ringsbunker was het meest geheime bouwwerk in de geschiedenis van de 
Bondsrepubliek Duitsland. De plannen ervoor werden al gemaakt in 1950 
en ook bondskanselier Konrad Adenauer was daarbij betrokken.

Geiser – Andernach

De geiser in Andernach, de hoogste koudwatergeiser ter wereld, biedt 
een boeiend natuurschouwspel. Het is indrukwekkend om te zien hoe 
een waterfontein van soms wel 60 m uit de grond omhoogspuit. De 
geiser in het nog jonge vulkaangebied wordt aangedreven door mag-
matische kooldioxide. De reis start in het Geysir-Zentrum, waar de 
bezoekers worden meegenomen naar het binnenste van de aarde. Op 
een interactieve tentoonstelling met media-installaties komen ze alles 
te weten over het natuurverschijnsel. Daarna varen ze per boot over de 
Rijn naar het beschermde natuurgebied Namedyer Werth, waar zich de 
geiser bevindt.

Geysir.info gGmbH 
Konrad-Adenauer-Allee 40 • 56626 Andernach
Tel. +49 (0)2632 - 958008-0
info@geysir-andernach.de
www.geysir-andernach.de 

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
•  interactieve tentoonstelling in het Geysir-Zentrum, boottocht,  
 uitbarsting van de geiser
•  boeking van rondleidingen en workshops mogelijk
•  groepsarrangementen
•  shop met souvenirs, cadeaus en regionale producten
•  toeristeninformatie in het Geysir-Zentrum
•  koffiebar

Openingstijden: 
seizoen: eind maart t/m 31 oktober van 9:00 tot 17:30 uur   



Slot Engers

Wat dit meesterwerk te bieden heeft: 
• hotels met 3 sterren (Schloss Engers, Gästehaus Schloss   
 Engers) en met 4 sterren (Residenz Schloss Engers****)
• restaurant met prachtig Rijnterras
•  afwisselend cultureel evenementenprogramma

Openingstijden: 
•  receptie: dagelijks 7:30 - 22:30 uur
•  slotmuseum met ‚Saal der Diana‘:
 op zon- en feestdagen geopend van 11:00 tot 17:00 uur
•  rondleidingen na voorafgaande aanmelding
•  restaurant: maandag - vrijdag vanaf 18 uur, zaterdag vanaf 15 uur
 (winterseizoen van oktober tot mei vanaf 18:00 uur),
 zon- en feestdagen vanaf 12 uur

Slot Engers, een juweel van de laatbarokke bouwkunst dat de gebeur-
tenissen in de loop der geschiedenis onbeschadigd heeft doorstaan, is 
gelegen in Neuwied-Engers, direct aan de oever van de Rijn. Dankzij de 
stichting Villa Musica Rheinland-Pfalz is het slot de afgelopen vijftien 
jaar nieuw leven ingeblazen. Deze stichting heeft slot Engers veranderd 
in een muziekcentrum voor heel Rijnland-Palts. Maar daarnaast is het 
nog veel meer:
• museum en tentoonstellingsgebouw • burgerlijke stand van de stad 
Neuwied met een unieke ligging • een droomlocatie voor bruiloften, 
andere feesten en congressen

Schloss Engers Betriebs-GmbH
Alte Schlossstraße 2 • 56566 Neuwied Engers 
Tel. +49 (0)2622 - 9264295
rezeption@schloss-engers.de   
www.schloss-engers.de

Wat dit meesterwerk verder te bieden heeft:
Behalve aan de abdijkerk en de kloosterbedrijven heeft Maria Laach 
zijn aantrekkingskracht als toeristische bestemming vooral te 
danken aan de Laacher See. De dicht met riet begroeide oevers met 
hun vele waterlelies zijn een paradijs voor zeldzame watervogels. 
Een uitstekende gelegenheid om van deze idylle te genieten, biedt 
bijvoorbeeld een wandeling rondom ‚het blauwe oog van de
Eifel‘, zoals het meer ook wel wordt genoemd, of een boottocht over 
het water. Bezoekers vinden in Maria Laach verschillende horeca-
gelegenheden. En in het Klosterforum (tegenover de boek- en kunst-
handel) kunnen ze zich een beeld vormen van het leven in het
klooster aan de hand van een 20 minuten durende film met in ver-
schillende talen gesproken tekst. Met vragen kunnen de bezoekers 
tijdens de openingstijden terecht bij een monnik of medewerker van 
de abdij.

openingstijden:
het hele jaar door, zie voor de actuele openingstijden  
www.maria-laach.de

Benedictijnenabdij Maria Laach 

Het klooster aan het meer werd in 1093 gesticht door paltsgraaf Hein-
rich II von Laach. De kerk, die tot de belangrijkste getuigenissen van de 
romaanse bouwkunst behoort, werd in 1156 gewijd door aartsbisschop 
Hillin von Trier. Tegenwoordig wonen er in de abdij nog ongeveer veertig 
monniken die leven volgens de traditionele benedictijnse regel ‚ora et 
labora‘ (‚bid en werk‘). Niet alleen de abdijkerk is het bezoeken waard. 
Bezienswaardig zijn ook de kloosterbedrijven. Tot de abdij behoren 
onder andere een grote tuinderij, een boek- en kunsthandel, een hotel en 
diverse ambachtelijke en agrarische bedrijven.

Benedictijnenabdij Maria Laach 
Am Laacher See • 56653 Maria Laach
Tel. +49 (0)2652 - 59350
klosterforum@maria-laach.de
www.maria-laach.de 

Kulturpark Sayn

Een bezoek aan het Kulturpark Sayn, waar schijnbare tegenstellingen 
uitstekend samengaan, staat borg voor een afwisselende dag. Zo 
bevinden zich hier een neogotisch slot en een imposante burcht, een 
romantische trouwkapel en een ijzergieterij, een Romeinse wachttoren 
en een avonturenklimbos, een idyllisch slotpark en een romaanse abdij, 
een historische korenmolen, een museum met gietijzeren kunstobjecten 
en – last but not least – de bekende vlindertuin van vorstin Gabriela zu 
Sayn-Wittgenstein. Tussen de bezoekers vliegen fijn getekende vlinders 
uit verre landen hier in een wondere tropische wereld van de ene bloem 
naar de andere.

Kulturpark Sayn/Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn
Im Fürstlichen Schlosspark • 56170 Bendorf-Sayn
Tel. +49 (0)2622 - 15478 • Fax:  +49 (0)2622 - 15479
info@kulturpark-sayn.de  |  schmetterlinge@sayn.de 
www.kulturpark-sayn.de

Tot het Kulturpark Sayn behoren:
slot Sayn • vlindertuin slot Sayn • gietijzermuseum ‚Rheinisches  
Eisenkunstguss-Museum‘ • Sayner ijzergieterij • klimbos Sayn • 
burcht Sayn • vorstelijk slotpark • abdij Sayn • Hein‘s Mühle • 
Romeinse toren en Limes

Openingstijden slot en vlindertuin: 
•  de vlindertuin is van begin maart tot de
 1e adventzondag dagelijks geopend; tot eind september van
 9 tot 18 uur; in oktober van 10 tot 17 uur; in november van
 10 tot 16 uur.  
•  slot Sayn en het Rheinisches Eisenkunstguss-Museum
 zijn in afwijking hiervan in november van 11 tot 16 uur geopend

Voor informatie over kortingen, rondleidingen, speciale aanbiedingen 
en de prijzen en openingstijden van alle overige bezienswaardigheden 
kunt u terecht bij de toeristeninformatie in slot Sayn, 
tel. +49 (0)2622 - 902913



Vulkaanpark

Zo‘n 13.000 jaar geleden ontstond door een enorme uitbarsting van de 
Laacher vulkaan een van de meest fascinerende landschappen van Duits-
land. Het Vulkaanpark in de Oost-Eifel neemt zijn bezoekers mee naar de 
explosieve wereld van de vulkanen in de Eifel, de ontstaansgeschiedenis 
van het landschap en de exploitatie van vulkanisch gesteente sinds 7.000 
jaar. Ga mee op een reis door 600.000 jaar geschiedenis van de aarde en 
de mensheid en bezoek de ruim 20 unieke, oorspronkelijke locaties van 
het Eifelvulkanisme in het Vulkaanpark.

Vulkaanpark infocentrum
Rauschermühle 6 • 56637 Plaidt/Saffig
Tel. +49 (0)2632 - 98750 
info@vulkanpark.com
www.vulkanpark.com

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
Tot het Vulkaanpark in het district Mayen-Koblenz behoren 6 moder-
ne museale informatie- en belevingscentra, 19 cultuur-, natuur- en 
landschapsmonumenten zoals niet meer actieve vulkaankegels en 
vroegere mijnbouwgebieden, een groot aantal wandelpaden en de 
fietsroute ‚Vulkanpark-Radweg‘.

•  infocentrum van het Vulkaanpark in Plaidt/Saffig
•  Lava-Dome en lavakelders in Mendig
•  geiser Andernach
•  Romeinse mijn Meurin in Kretz
•  Terra Vulcania in Mayen
•  Duits puimsteenmuseum in Kaltenengers
•  cultuur- en landschapsmonumenten
•  uitgebreid evenementenprogramma

15. März – 01. November: Di. – So. 9 – 17 Uhr; Mo. geschlossen 
(außer an Feiertagen und in den Ferien von RLP/NRW)
November – März: Di. – So. 11 – 16 Uhr

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
boeiende stads- en theaterrondleidingen, vele tentoonstellingen
en musea, een jeugdherberg op de vesting, grote winkelgalerijen, 
wijnstad aan vijf wandelroutes met predicaat, boottochten over de 
Rijn en Moezel

ROMANTICUM, de interactieve belevingstentoonstelling
Kom op een ludieke manier meer te weten over de mythe Rijn.
In het Romanticum geven ruim 70 interactieve stations u op een lu-
dieke manier boeiende informatie over het UNESCO-Werelderfgoed 
Oberes Mittelrheintal. Ervaar het zelf! 
360 dagen van het jaar geopend: dagelijks van 10 tot 18 uur                                                       
www.romanticum.de

Openingstijden vesting Ehrenbreitstein
april - oktober:  dagelijks van 10 tot 18 uur
november - maart:  dagelijks van 10 tot 17 uur

Bedrijfstijden kabelbaan Deutsches Eck – vesting Ehrenbreitstein
in het hoofdseizoen:   dagelijks van 9:30 tot 19:00 uur
buiten het hoofdseizoen:  za, zo en op feestdagen van 9:30 tot 17:30 uur

Koblenz is niet alleen een van de oudste steden van Duitsland en de enige 
stad die aan de Rijn en de Moezel ligt, maar ook een bijzonder veelzijdige 
stad. Het Deutsches Eck met het standbeeld van keizer Wilhelm, het 
keurvorstelijk slot en de hoog boven de stad gelegen vesting Ehrenbreit- 
stein, kilometerslange oeverpromenades, het wijndorp en het Forum 
Confluentes zijn slechts enkele van de highlights die Koblenz zo uniek 
maken. Een onvergetelijk hoogtepunt is de spectaculaire rit met de ka-
belbaan van het Deutsches Eck naar een van de grootste vestingwerken 
van Europa. 

Koblenz en vesting Ehrenbreitstein

Tourist informatie Koblenz 
in het Forum Confluentes, Zentralplatz 1 • 56068 Koblenz
Tel. +49 (0)261 - 19433
info@koblenz-touristik.de
www.koblenz-touristik.de

Slot Stolzenfels

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
•  slotfeest, concerten en lezingen
•  diverse thematische rondleidingen
•  verhuur van ruimtes voor bruiloften e.d.

Openingstijden: 
•  van februari t/m 14 maart en in nov: 
 za, zo en op feestdagen van 10:00 tot 17:00
•  15 maart t/m oktober: 
 di t/m zo en op feestdagen van 10:00 tot 18:00
•  in december/januari gesloten
•  Opening voor aangemelde groepen op aanvraag mogelijk.

laatste toegang 45 minuten voor sluitingstijd

Pure romantiek! Het in het UNESCO-Werelderfgoed Oberes Mittelrhein-
tal gelegen slot Stolzenfels wordt tegenwoordig beschouwd als een 
‚kroonjuweel van de Rijnromantiek‘. Licht en gracieus verheft de zomer-
residentie van Friedrich Wilhelm IV van Pruisen zich boven de beboste 
heuvels van het Rijndal bij Koblenz. De middeleeuwse burcht die hier 
vroeger heeft gestaan, werd naar de plannen van de beroemde Berlijnse 
architect Karl Friedrich omgebouwd tot het nu zo bekende neogotische 
slot.  Bijzonder bezienswaardig zijn de tuinen van het slot, waaronder een  
prachtige pergolatuin, en het landschapspark van Peter Joseph Lenné.

Slot Stolzenfels  
56075 Koblenz
Tel. +49 (0)261 - 51656
stolzenfels@gdke.rlp.de 
www.schloss-stolzenfels.de  |  www.burgen-rlp.de

Rondleidingen
Informaties en boekingen
Tel. +49 (0)261 - 30388-53
www.koblenz-touristik.de



Marksburg

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
•  educatieve wandelroute met historische informatie
•  museumshop
•  café-restaurant met Rijnterras
•  grote parkeerplaats

Openingstijden: 
•  seizoen (paasvakantie - Allerheiligen):
 10 - 18 uur (laatste toegang om 17 uur)
•  openingstijden in de winter (2 november - paasvakantie):
 dagelijks 11 - 17 uur (laatste toegang om 16 uur, 24 en 25 december  
 gesloten)

Boekbare specials: 
•  rondleiding door de kruidentuin en gecombineerde rondleiding  
 met als thema ‚Kruiden en keuken‘ (na aanmelding vooraf)
•  riddermaal in de burchtkeuken, de wachttoren of de feestzaal
 (c/o Burgschänke)
•  trouwen in de wapenzaal (c/o Standesamt Braubach) 

De enige hoogteburcht aan de Midden-Rijn die nooit verwoest is ge-
weest, is een museum van de middeleeuwen. In de gebouwen uit de 13e 
en 15e eeuw bevinden zich karakteristieke ruimtes zoals een ridderzaal, 
kemenade, kapel, burchtkeuken en wijnkelder. Bezienswaardig in de 
meestbezochte burcht aan de Rijn zijn ook de middeleeuwse botanische 
tuin met 150 verschillende planten, de wapenkamer met 14 levensgrote 
figuren met kleding en wapens uit verschillende tijdperken van de klas-
sieke oudheid tot het begin van de moderne tijd en de kanonnenbatte-
rijen. In het romaanse hoofdgebouw is de Deutsche Burgenvereinigung 
e. V. gevestigd.

Deutsche Burgenvereinigung e.V. (DBV)
Marksburg • 56338 Braubach
Tel. +49 (0)2627 - 536 (kantoor DBV); +49 (0)2627 - 206 (bezoekersservice)
marksburg@deutsche-burgen.org 
www.marksburg.de

Burg Eltz

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
• rondleidingen door de burcht
• bezichtiging van de schatkamer
• restaurants: Unterschänke en Oberschänke
• burchtshop
• pendelbus naar de burcht

Openingstijden: 
seizoen: 1 april - 1 november/dagelijks – geen sluitingsdag –
9:30 - 17:30 uur

Rondleiding door de burcht in het Engels, Frans of Nederlands op 
aanvraag, rondleidingsteksten in tien talen zijn gratis verkrijgbaar. 
Speciale rondleidingen voor groepen kleuters en schoolklassen. De 
rondleidingen met een vakkundige gids beginnen iedere 10-15 minu-
ten en duren ca. 40 minuten.

Gräflich Eltz‘sche Kastellanei Burg Eltz
Burg Eltz 1 • 56294 Wierschem
Tel. +49 (0)2672 - 950500 • Fax +49 (0)2672 - 9505050 
burg@eltz.de 
www.burg-eltz.de

Loreley

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
• Ttoeristeninformatie
• rondleidingen op de Loreley
• bistro (warme keuken van 11 tot 17 uur)

Openingstijden: 
van Pasen t/m 30 oktober dagelijks van 11 tot 17 uur
(Bistro Mittelrhein tot 18 uur)

Auf der Loreley 
56346 St. Goarshausen
Tel. +49 (0)6771 - 599093 • Fax +49 (0)6771 - 599094
besucherzentrum@loreley-touristik.de 
www.loreley-besucherzentrum.de 

Burg Eltz staat voor negen eeuwen Duitse geschiedenis.
Het is een burcht die nooit is verwoest, altijd bewoond is geweest en 
sinds 1157 in het bezit is van de heren en graven van Eltz. De gemoe-
delijke sfeer, de waardevolle historische inrichting, de onvergelijkelijke 
architectuur en de unieke ligging midden in een natuurparadijs geven de 
bezoekers het gevoel dat ze zich echt in de middeleeuwen bevinden.
Burg Eltz heeft bovendien een bezienswaardige schatkamer, gezellige 
restaurants en verschillende met prijzen bekroonde wandelroutes, 
waaronder de route ‚Eltzer Burgpanorama‘. 

Het middelpunt van vele sagen en vaak bezongen – deze imposante leis-
teenrots verheft zich 194 meter hoog boven St. Goarshausen, op het punt 
waar de Rijn het smalst is. Over haar mythe zijn verhalen en gedichten 
geschreven. Ze is mysterieus en betoverend. Er zijn maar weinig plaatsen 
op de wereld die zo‘n krachtige uitstraling hebben als de Loreley.
In het Loreley bezoekerscentrum kunt u een reis maken door de geschie-
denis en van alles te weten komen over mythe van de Loreley, wijnbouw, 
flora en fauna, geologie en de Rijnscheepvaart. Het hoogtepunt is een 
3D-film met impressies van het Oberes Mittelrheintal.



Burg Pfalzgrafenstein

Openingstijden: 
•  van februari t/m 14 maart en in nov: 
 za, zo en op feestdagen van 10:00 tot 17:00
•  15 maart t/m oktober: 
 di t/m zo en op feestdagen van 10:00 tot 18:00
•  in december/januari gesloten
•  Opening voor aangemelde groepen op aanvraag mogelijk.

laatste toegang 60 minuten voor sluitingstijd 

Specials: 
theaterrondleiding ‚Des Kaysers Bombardier‘ –
Soldaat en wapenhandwerk in de Dertigjarige Oorlog
(te boeken voor groepen)

rondleidingen op aanvraag

Burg Pfalzgrafenstein • 56349 Kaub  
Tel. +49 (0)172 - 2622800   |   bsa@gdke.rlp.de
Personenveer naar het eiland: Tel. +49 (0)171 - 3310375
www.dieburgpfalzgrafenstein.de  |  www.burgen-rlp.de 

Romeinse monumenten Trier

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Trierer Römerbauten • 54290 Trier
Tel. +49 (0)651 - 4608965 
www.zentrum-der-antike.de  |  www.burgen-rlp.de

De op een uitstekende rots midden in het water bij Kaub gelegen burcht 
Pfalzgrafenstein biedt een schilderachtige aanblik. Als wachttoren verze-
kerde de burcht zijn verschillende feodale heren van inkomsten.
In 1327 stond er op de uitstekende rots midden in de Rijn alleen een 
massieve wachttoren. Geen enkel schip kwam hieraan ongemerkt voorbij. 
Na enkele jaren werd er rondom een ringmuur gebouwd en werd de toren 
uitgebouwd tot burcht. Als enige burcht die naast de Marksburg in het 
UNESCO-Werelderfgoed Oberes Mittelrheintal volledig behouden is 
gebleven, getuigt Burg Pfalzgrafenstein nog altijd van het sobere leven 
van de mannen die hier dienden.   

Trier – centrum van de klassieke oudheid
Trier zählte einst zu den fünf Trier behoorde ooit tot de vijf grootste metro-
polen van de antieke wereld. En nog altijd komt u overal in de stad getu-
igenissen tegen van deze glansrijke tijd. De Porta Nigra, het symbool van 
Trier, maakte vroeger deel uit van de vestingwerken. Ook het amfitheater, 
dat plaats biedt aan 18.000 toeschouwers, weerspiegelt het roemrijke 
verleden van Trier – net als de andere UNESCO-Werelderfgoedlocaties in 
de stad zoals de imposante keizerlijke thermen en de Barbarathermen. De 
thermen bij de vroegere veemarkt geven nog altijd een boeiend beeld van 
de geschiedenis van Trier.

Wat dit meesterwerk te bieden heeft:
theaterrondleidingen, evenementen, tentoonstellingen  

Porta Nigra: Simeonstr. 60, Trier, tel. +49 (0)651 - 4608965 
• infocentrum in de Porta Nigra
• media-installatie en media guide

Keizerlijke thermen: Weberbach 41, Trier, tel. +49 (0)651 - 4362550  
•  tal van openluchtevenementen
• nieuw infocentrum en media guide

Amfitheater: Olewiger Straße, Trier, tel. +49 (0)651 - 73010
• tal van openluchtevenementen
• gladiatorenschool

Thermen am Viehmarkt: Viehmarktplatz, Trier, tel. +49 (0)651 - 9941057 
•  Rvoor evenementen kunnen er ook ruimtes worden gehuurd

Barbarathermen, Südallee, Trier, tel. +49 (0)651 - 4608965
• nieuw gebouwde bezoekersbrug met informatieborden 

Bij de reis inbegrepen:
  • 2 x overnachting/ontbijt in een goed middenklassehotel
  • toegang tot drie meesterwerken naar keuze
  • 1 Rijngids 
Prijzen:  • p.p. in een 2-persoonskamer: vanaf € 109,-
  • p.p. in een 1-persoonskamer: vanaf € 149,-

Met hun sterk uiteenlopende thematiek zijn deze vijftien stuk voor stuk 
unieke meesterwerken interessant voor iedere bezoeker en staan ze ga-
rant voor onvergetelijke belevenissen. Hier kunt u culturele hoogtepunten 
combineren met een reis door een prachtig rivierlandschap.
Kies drie van de onderstaande meesterwerken uit en vul uw verblijf hele-
maal naar uw persoonlijke smaak in.

Cultureel:  Kulturpark Sayn, Bendorf-Sayn
Legendarisch:  Loreley en het Loreley bezoekerscentrum, 
  St. Goarshausen
  Benedictijnenabdij Maria Laach
Historisch belangrijk:  RömerWelt, Rheinbrohl
  Romeinse monumenten Trier
Strategisch:  Burg Pfalzgrafenstein, Kaub
Middeleeuws:  Marksburg, Braubach
  Burg Eltz, Wierschem 
Kunstzinnig:  Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen
Imposant:  Geiser en Geysir-Zentrum, Andernach
  Vulkaanpark
Historisch:  Vesting Ehrenbreitstein, Koblenz
  Documentatiecentrum Regierungsbunker
Romantisch: Slot Stolzenfels, Koblenz  
  Slot Engers, Neuwied

Romantischer Rhein Tourismus GmbH
An der Königsbach 8 • 56075 Koblenz
Tel. +49 (0)261 - 973847-0 • info@romantischer-rhein.de
www.romantischer-rhein.de


