RHEINSTEIG
Algemeen

Informatie over de route
-

-

-

Start- en eindpunt: Bonn (marktplein) en Wiesbaden (Schloss Biebrich)
Lengte: 320 km van Bonn naar Wiesbaden, op de rechteroever van de Rijn
o 40 km Noordrijn-Westfalen, 190 km Rheinland-Pfalz, 90 km Hessen
o Lengte toegangswegen: 270 km, tussen Rheinsteig en de stations/stadscentra
Deelnemende overheden:
o 3 deelstaten
o 5 districten: Rhein-Sieg, Neuwied, Mayen-Koblenz, Rhein-Lahn, Rheingau-Taunus
o 3 stadsdistricten: Bonn, Koblenz, Wiesbaden
o Steden/gemeentes: Königswinter, Bad Honnef, VG Unkel, VG Linz, VG Bad
Hönningen, VG Rengsdorf, Neuwied, Bendorf, VG Dierdorf, VG Vallendar,
Lahnstein, VG Braubach, VG Loreley, Lorch, Rüdesheim, Geisenheim, OestrichWinkel, Kiedrich, Eltville, Schlangenbad, Walluf
Landschappen van noord naar zuid: Zevengebergte (Bonn-Unkel), onderloop van het
Midden-Rijndal (Unkel-Koblenz), bovenloop van het Midden-Rijndal dat deel uitmaakt
van het UNESCO werelderfgoed (Koblenz tot Rüdesheim), Rheingau (Rüdesheim tot
Wiesbaden)

Concept
-

vanwege de vele stijgingen een sportieve uitdaging; max. ca. 330 m boven NAP
ca. 70 % onverharde wegen, groot aantal paden
geweldige uitzichten en picknickplaatsen
zeer afwisselende route door bossen, velden en wijnbergen
veel interessante bezienswaardigheden (burchten, kastelen, oudheden) vlak langs de
route
Rheinsteig®-kwaliteitscriteria (gebaseerd op het
Deutsche Wandersiegel en
Wanderbares Deutschland)

Keurmerk voor wandelroutes
-

Deutsches Wandersiegel
De Rheinsteig® is gepland volgens de kwaliteitscriteria van het Deutsche Wandersiegel.
Op 15 september 2005 begon de inspectie door het Deutsche Wanderinstitut. Nadat de
voorlopige resultaten bekend waren gemaakt, werden er verdere verbeteringen
aangebracht. Op 7 augustus 2006 kreeg de Rheinsteig® het Deutsche Wandersiegel met
het tot dan toe hoogste aantal punten voor een langeafstandswandelroute en mag zich
sindsdien tijd 'Premiumweg' noemen. Na drie jaar werd de Rheinsteig® in de zomer met
succes nagecertificeerd, www.deutsches-wanderinstitut.de

Routemanagement systeem
-

-

markering Rheinsteig®: witte R op een blauwe ondergrond
markering toegangsweg: witte R op een gele ondergrond
regels voor markeringen (www.rheinsteig.de)
Bewegwijzering: ca. 1000 wegwijzers op 450 plaatsen geven de afstanden naar de
plaatsen langs de route en de toegangswegen aan in kilometers. De wegwijzers zijn
voorzien van pictogrammen voor stations, horeca, scheepvaart en bezienswaardigheden
13 informatieborden op de meest markante plaatsen langs de route:
op de wandelkaart ziet u waar parkeerplaatsen voor wandelaars, uitkijkpunten en
rustplaatsen zijn te vinden.

Lid van Top Trails of Germany
De Rheinsteig® is al vanaf de oprichting in 2005 lid van de marketing organisatie Top Trail of
Germany.

2

Uw contactpersoon
Romantischer Rhein Tourismus GmbH
Reinsteig®-Büro
Besucherzentrum Loreley
Katharina Schattner
Tel.: +49 (0)6771-95938-22
Email: katharina.schattner@romantischer-rhein.de
info@rheinsteig.de
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