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HET GROENE PARADIJS

Fietsvakantie Lahn

9 - 19 SEPTEMBER 2019
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Het Lahntal behoort tot de toeristische regio’s die deel uitmaken van de Duitse deelstaat
Rheinland-Pfalz. Minder bekend en dus een extra reden om dit paradijs voor wandelaars
en fietsers te verkennen. Vanuit onze verblijfplaats in het natuurpark Nassau nemen we je
mee naar stoere forten en burchten, middeleeuwse dorpen met vakwerkhuizen, het keizer
lijke kuuroord Bad Ems en Limburg an der Lahn met zijn imposante dom met zeven torens.
We gaan ook langs bij een wijnboer, bezoeken Koblenz en maken een rondvaart.
PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op onze camping aan de Lahn. Welkomstdrink
en briefing.
Dag 2 Met de fiets naar Nassau langs
het fraaie rivierdal van de Lahn.

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): 
alleenreizende: 
(honden niet toegelaten)

€ 477
€ 342
€ 612

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. taksen en excl. elektri
citeit (volgens verbruik) • boottocht (inclusief
lunch) dag 3 • stadsrondvaart Bad Ems • geleide
bezoeken Nassau (Burg en stad), Bad Ems,
Limburg a/d Lahn en Koblenz • Toegang en
kabelbaan fort Ehrenbreitstein • trein H/T dag
5 en dag 8 • wijndegustatie • welkomstdrink en
extra drink • afscheidsetentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Freddy Vrijders

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 juni 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33 of
www.vkt.be/reizen

We verkennen de ruïnes van kasteel
Nassau o.l.v. een gids en brengen ook een
geleid bezoek aan het dorp met z’n stadhuis op het marktplein, het grootste vakwerkhuis van de stad en de Sint-Janskerk.
Dag 3 Fietstocht naar Bad Ems, één van
de mooiste kuuroorden van Duitsland,
waar we inschepen voor een betoverende
op de Lahn (inclusief lunch). Geniet
vanop het water van het mooie uitzicht
op de romantische dorpen met hun
ongeëvenaarde vakwerkhuizen.
Dag 4 Vandaag op ontdekking in de stadjes Dausenau en Bad Ems. Dausenau biedt
met zichtbaar aanwezig middeleeuws erfgoed een uniek stadsbeeld: de stadsmuur
die zich imposant tegen de Lahn vlijt, de
scheve toren, de Kastorkerk, het op één
na oudste vakwerkhuis van Duitsland en
de historische herberg. In Bad Ems vertelt
een gids ons alle geheimen van dit ‘kleine
Nice’.
Dag 5 Vandaag laten we ons stalen ros op
stal en nemen de trein naar Limburg an
der Lahn voor een gegidst bezoek. Wat
zeker in het oog springt is ‘de dom van
Limburg’, een op een heuvel gelegen basiliek met maar liefst zeven torens!
Dag 6 Al fietsend naar Bad Ems, waar
we inschepen voor een adembenemende
stadsrondvaart door het edele decor van
deze keizerlijke badplaats. We gaan ook
verder op verkenning in deze kuurstad
en wandelen o.m. langs het barokke
Badeschloβ. Liefhebbers hebben vrije

tijd om b.v. de steilste kabelspoorbaan
ter wereld (Kurwaldbahn) te nemen:
laat je van het stadscentrum naar het
Bismarckplateau brengen voor een schitterend uitzicht op stad en dal.
Dag 7 Vrije dag. Tal van suggesties: ontspannen aan of in het water, een fietstrip
in het Nassau Natuurpark, een kanovaart,
een bezoek aan het klooster Arnstein
of aan fort Pohl. Iets verder weg is er de
Limestour in Bad Ems: een fikse wandeling langs een Romeinse grensmuur op
de Wintersberg.
Dag 8 Met de trein naar Koblenz, een 2.000
jaar oude, grote en levendige stad aan de
samenloop van Rijn en Moezel. We gaan
met een gids op stap langs hoogtepunten
zoals het Keizer-Wilhelm-monument
aan de landtong ‘Deutsches Eck’ en de
heringerichte Zentralplatz.
Dag 9 Opnieuw naar Koblenz, deze
keer met de fiets: een tocht van zowaar
30 km enkel. We nemen er de kabellift naar het fort Ehrenbreitstein,
waar een gids ons onderdompelt in de
5.000 jaar oude geschiedenis van dit
indrukwekkend monument met z’n
magische aantrekkingskracht.
Dag 10 Een fietstocht in het Nassau
Natuurpark. We nemen onze picknick
mee of lunchen in een typisch Wirtshaus.
We proeven ook van de lokale wijnen bij
een Winzer. ’s Avonds een gezellige barbeque op de camping.
Dag 11 Einde en individuele terugreis. △
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