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Het Rijndal tussen Bingen en Rüdesheim in het zuiden en Koblenz in het noorden,

verdient haar bekroning als UNESCO Werelderfgoed. Het is uniek door het prachtige

natuurlandschap, dat onlosmakelijk verbonden is met het rijke, culturele erfgoed.

Tijd voor iets unie

Oberes Mittelrheintal

Van Bingen en Rüdesheim naar Koblenz, Monument Edition:  

Werelderfgoed ISBN 3-936942-76-5, ISBN 13-978-3-936942-76-7, € 14,80

Themabrochure UNESCO  

Werelderfgoed Oberes Mittelrheintal, Loreley Dal, € 2,50

Welterbe-Atlas (Werelderfgoed-atlas)

Onderweg in het Loreley-dal, van Rüdesheim en Bingen tot Koblenz, € 2,00

Service: 

Toeristische informatiedienst Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de

Rijntoerisme Loreley-dal ,Tel. 06771/599093, www.romantischer-rhein.de

Tip voor uitstapjes: 

Loreley-bezoekerscentrum aan de Loreley, Tel. 06771-599093, 

www.loreley-besucherzentrum.de

voor u

Onze tip 
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UNESCO-Werelderfgoed 
Oberes Mittelrheintal

ks
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Tijd voor genot

Onze wijngaarden

Bach, Rolf, www.weingut-rolf-bach.de

Didinger, Jens, www.weingut-didinger.de 

Engels-Weiler, www.weingut-engels-weiler.de 

Felsenkeller Schneider, www.felsenkeller-boppard.de 

Heilig Grab, Schöneberger, www.heiliggrab.de  

Königshof, Ries-Gräf, www.weingut-koenigshof.de 

Löser-Sisterhenn, www.loeser-sisterhenn.de 

Lorenz, Toni, www.lorenz-weine.de 

Müller, Matthias, www.weingut-matthiasmueller.de 

Perll, August & Thomas, www.perll.de

Perll, Walter, www.walter-perll.de 

Schneider, Michael, www.schneiderlein-sekt.de 

Volk, Heidi und Jürgen, www.weingutvolk.de 

Weingart, Florian, www.weingut-weingart.de 

www.wein-reich.info
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voor u

Onze tip 



In vino veritas – In wijn ligt de waarheid en veel finesse en smaak als deze

komt van het grote domein van Boppard Hamm. Hier groeien enkele van

de beste druiven van de wijnstreek Midden-Rijn en bewijzen hoe goed Bop-

pard in de smaak valt bij haar inwoners en gasten.
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Al meer dan 200 jaar reizen mensen van heinde en verre naar Bop-

pard om van het unieke natuurlandschap van het rivierdal te genieten.

Het gebied aan de Rijn geniet bekendheid door de vele avontuurlijke

uitstapjes dat het te bieden heeft. De schoonheid blijft, maar uitstapjes

op de vele witte schepen zijntegenwoordig heel ontspannend.

Tijd voor romanti
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ek aan de Rijn

Met de boot vanaf/naar Boppard: 

Hebel-lijn Boppard
Tel. 06742-2420 | www.hebel-linie.de 
Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG
Tel. 06742-2232 | www.k-d.com 
Loreley-lijn Weinand  
Tel. 06773-341 | www.loreley-linie.com 
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voor u

Onze tip 



Tijd voor Tijdreiz

10

Voor zwaard en kroon. Hier aan de Rijn werd gevochten en verdedigd, ge-

roofd en gehandeld. Ook tegenwoordig nog tonen meer dan veertig kas-

telen, vestingen en forten het belang  van de rivier als transportweg en

handelspunt voor goederen en waardevolle zaken aan, die voor de

strijdende mannen erg belangrijk waren.



en

Ehrenburg 

Tel. 02605-2432 | www.ehrenburg.de

Marksburg

Tel. 02627-536 | www.marksburg.de

Slot Stolzenfels

Tel. 0261-51853 | www.schloss-stolzenfels.de

Service:

Deutsche Burgenvereinigung e.V. 

Tel. 02627-536, www.deutsche-burgen.org 

Algemene directie voor Cultureel Erfgoed Rijnland-Palts

Vestiging Ehrenbreitstein

Tel. 0261-6675-0, www.gdke-rlp.de
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voor u

Onze tip 



Tijd voor ontdek

Infobrochure: 

„Een wandeling door de geschiedenis van de stad“

„Waar is wat“ – alle informatie over Boppard in één overzicht.

Service:  

Toeristische informatiedienst Boppard , Tel. 06742-3888, www.boppard-tourismus.de
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Boppards’ geschiedenis is zoals een wandeling door een ongeveer 2000 jaar

oud gebied van kolonisatie en cultuurgeschiedenis. De voormalige kasteel-

muur van de Romeinen is deel geworden van de middeleeuwse stadsmuur

en is tot op heden grotendeels bewaard. Binnenin de voormalige vestiging

kan de sporenzoektocht van start gaan. 

voor u

Onze tip 



kingen
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Belangrijke bezienswaardigheden:  

Romeins kasteel, St. Serverus-kerk, Karmelieten-klooster, Karmelieten-kerk, Barok-kerk, 

St. Pankratius Herschwiesen, Proosdij Hirzenach 



Wandelen in de omgeving van Boppard

Wandelkaart „Boppard wandert“

Schaal: 1:20000, € 7,90, www.boppard-tourismus.de

RheinBurgenWeg

Mooier wandelen „Der neue RheinBurgenWeg“ 

met Rheinsteig-wandeltoeren 

ISBN: 978-3-934342-68-2, € 10,95

www.rheinburgenweg.com

Saar-Hunsrück-Steig

Traumschleifen Saar-Hunsrück-Steig „Belevenis Traumschleifen”

www.saar-hunsrueck-steig.de

Rheinsteig

Topografische vrijetijdskaart Rheinsteig met RheinBurgenWeg – Wandelen op een hoger niveau

Schaal: 1:50000, ISBN-13: 978-3-89637-369-4, € 9,50

www.rheinsteig.de

www.wanderwunder.info

Tijd voor bewegi
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voor u

Onze tip 



Zo vrij als een vogel - hoog boven het Rijndal krijgt u al snel dat gevoel. De

prachtige paden, zoals de RheinBurgenWeg of Rheinsteig, leiden u direct

door Boppard en het klimgebied aan de Midden-Rijn geeft u de indruk tus-

sen hemel en aarde te zweven.

ng
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De Rijn geeft de route aan. Zelfs diegenen die niet uitgerust

zijn met gedetailleerde kaarten, komen met de fiets langs de

rivier goed terecht. Aan beide kanten van de rivier loopt de

Rijn-fietsroute en biedt fietsers van alle niveaus het ultieme

fietsplezier. De mountainbikeroutes rond Boppard zijn net

iets uitdagender.

Tijd voor actie
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Mountainbiken voor professionals: 

BIKE PARK BOPPARD 
Freeride tested NO 2 in uitgave 01/07, 
Meer info op: www.downthehill.de 

Fietsverhuur/Reparaties: 
Boppard, Fahrradstudio Lüdicke, Tel. 06742-4736 
Bad Salzig, Fahrrad Service Agentur, Tel. 06742-89 85 77, www.dorfrad.de 
Herschwiesen, Ediʻs Bike Service, Tel. 06745-182772 oder  0170-8621783 

www.radwanderland.info
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voor u

Onze tip 



Tijd voor 
ontspanning

De nooit aflatende golven van de Rijn bieden op zich al ontspanning en rust. Ook

de groene kleuren van de bossen en de hoogten zorgen voor een echte verjon-

gingskuur. Boppard heeft verder heel wat te bieden voor lichaam, geest en ziel.
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Onze hotels voor wellness-garantie: 

Best Western Premier Bellevue Rheinhotel
Rheinallee 41-42, 56154 Boppard, Tel. 06742-1020, 
www.bellevue-boppard.de 

Jakobsberg Hotel- en golfresort 56154 Boppard, 
Tel. 06742-8080, www.jakobsberg.de 

Park Hotel Bad Salzig, Römerstr. 38, 56154 Boppard-Bad Salzig, 
Tel. 06742-93 93 0, www.park-villa.de 

Baden:

Sauna- en bewegingsbad  Bad Salzig
Tel. 06742-608-180, www.mittelrhein-klinik.de

www.ichzeit.info
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voor u

Onze tip 



Zeit für Entdecku

Tijd voor plezier
De voldoening van lekker niets doen heeft een ontspannende kracht. Ander-

zijds mag u de activiteiten die Boppard voor uw vrijetijd te bieden heeft, voor

geen goud missen. En dat we dit letterlijk bedoelen, merkt u als u bijvoorbeeld

gaat paragliden. Dat en nog veel meer heeft Boppard u te bieden.
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Een rit met de stoeltjeslift naar de uitzichtspunten Gedeonseck en Vierseenblick. 

Informationsbrochure stoeltjeslift Boppard, Tel. 06742-2510 (apr. - okt.) 

www.sesselbahn-boppard.de

Rit met de Hunsrückbahn Boppard – Emmelshausen

Twee viaducten, vijf tunnels en prachtige uitzichten! 

Tel. 0180-5836476* of 0180-5VENIRO*, www.hunsrueckbahn.de 

*(14 ct./min. uit het Duitse vaste net, mobiel mog. afwijkende prijzen)

Paragliding over het Loreley-dal.

Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Rhein-Mosel-Lahn e.V., 

www.thermik4u.de

Golfen

Golfterrein  Jakobsberg, Tel. 06742-808491 

www.jakobsberg.de 

voor u

Onze tip 



ungen
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Vlindertuin Slot Sayn

Tel. 02622-15487, www.sayn.de 

Wilde dierenpark Hunsrück

Tel. 06764-301612, www.hochwildschutzpark.de 

Vulkaanpark Eifel

Tel. 01801-885526, www.vulkanpark.com 

Zoo Neuwied

Tel. 02622-90460, www.zooneuwied.de 



Bopparder avondstoet – op carnavalszondag

De enige en legendarische avondstoet in de regio. www.baudobriga-boppard.de

De Rijn in vlammen

Langs de mooiste gedeeltes van de Rijn vindt jaarlijks, van mei tot september, het

vuurwerkspektakel „Rhein in Flammen®“ plaats. www.rhein-in-flammen.com

Bopparder wijnfeest 

In der romantischen Kulisse des Marktplatzes, mit vielen Weinprobierständen, 

Live-Musik, Feuerwerk und bestem Riesling aus dem Bopparder Hamm.

Service:

Toeristische informatiedienst Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de

Tijd voor feesten

22

voor u

Onze tip 



Nog een reden waarom het zo mooi is aan de Rijn. Boppard is het perfecte
podium voor 12 maanden ontspanning en plezier. De seizoenen maken het
tot een idyllische omgeving.
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Of het nu theater, muziek- en koorconcerten, cabaret of

comedy-evenementen zijn -  liefhebbers van cultuur

krijgen in Boppard overweldigend veel aangeboden.

Bijzonder populair is het culturele festival dat elke lente en

herfst een grote menigte enthousiaste toeschouwers uit

heinde en verre naar het gemeentehuis doet komen.

Meer informatie leest u in het evenementenprogramma.

Tijd voor cultuur
Stadhal Boppard – 

24



Culturele locaties in het hart van de stad

25

Cultuurfestival Boppard lente / herfst:
www.boppard-stadthalle.de

voor u

Onze tip 



Kerken, kloosters
en kastelen

Volg het kunsthistorische pad met onze univer-
sitair opgeleide stadsgids: Ontdek meer over de
unieke kenmerken van de Karmelieten-kerk,
neem een duik in de bouwgeschiedenis van de
St. Serverus-kerk en de Protestantse Christus-
kerk. Hoe belangrijk de stad Boppard tot in de
vroege moderne tijd geweest is, kan men zien
aan de vele kloosters. En wat zou een duik in de
geschiedenis zijn zonder een bezoek aan de
keurvorstenburcht en het Romeinse kasteel? In
tegenstelling tot de klassieke rondleiding in de
stad treden hier enkele gebouwen op de voor-
grond, die uitgebreid en boeiend worden be-
sproken en geïntegreerd worden in een
kunsthistorische context.

Prijzen:
Groepen tot 20 pers. 100,00 €
Duur 90 minuten

Tijdvoor een rondleidin

Fakkelwandeling

Beleef een spannende fakkelwandeling
in de koude wintermaanden. Tijdens de
rustpauze kunt u zich lekker opwarmen
met glühwein of andere warme dran-
ken. Daarbij wordt ook een kleine
snack geserveerd. Wandeltijd: ca. 2 uur

Prijzen:
Groepen tot 8 pers. Vast:
140,00 €
elke extra pers.            
15,00 €

Rondleiding langs de
Hunsrückbahn

Een ritje met de Hunsrückbaan over de steile
weg van Boppard naar Buchholz over 2 via-
ducten en vijf tunnels, gevolgd door een wan-
deling langs de Hunsrück-spoorlijn, terug naar
Boppard, incl. rondleiding door het bos. Wan-
delschoenen, een rugzak en geschikte uitrus-
ting zijn noodzakelijk.

Prijzen:            100,00 € vast
                     plus vervoerkosten

Grootte van de groep: max. 20 personen, 
Duur ca. 5 uur, kan het hele jaar door 
geboekt worden

De Mittelrhein-
klimparcours-toer

Het Mittelrhein-klimparcours is een spor-
tieve versie van de linkeroever van de
RheinBurgenWeg. In totaal moeten er 11
beklimmingen langs steile rotswanden
overwonnen worden, die u samen met één
van onze ervaren gidsen kunt doen.
De klimparcourstoer is goedgekeurd voor
kinderen vanaf negen jaar.

Prijzen:
1 - 5 pers.    vast                            125,00 €
6-10 pers.    elke extra pers.         10,00 €
11-15 pers. extra forfaitair           125,00 €
(2. gids noodzakelijk)  
16-20 pers. elke extra pers.           10,00 €

Maximaal 25 personen, duurt ongeveer 3
uur, boeken: dagelijks na overleg met de
toeristische dienst.

Wijnwandeling door de
Bopparder Hamm met
aansluitend wijnproeven

Bij deze wandeling door de wijngaar-
den van de Boppard Hamm, heeft u
een prachtig uitzicht over het Rijndal
en krijgt u ook een heleboel interes-
sante informatie over de wijn hier in
Boppard. Aansluitend proeft u van zes
heerlijke Boppardwijnen tijdens een
wijnproeverij.

Prijzen:
tot 10 pers.              70,00 €
elke extra pers.            5,00 €

Extra kosten voor de wijnproeverij.

Geocaching in Boppard –
Introductiecursus

Het moderne schatzoeken als spel voor
het hele gezin. Leer Boppard door een
soort van moderne schattenjacht kennen,
namelijk geocaching. We verbergen een
"schat" in Boppard en we sturen u op pad
met de coördinaten en de bijbehorende
GPS-toestellen. Een coach leert je de ge-
heimen en trucs van geocaching en zal de
groep begeleiden. 
Speelduur: ongeveer 3 uur.

Prijzen: 
per pers.            18,00 €
                 
Grootte van de groep: 
min. 4/max. 20 personen

Aanwijzing: Dit spel is ook geschikt voor ge-
handicapten en kan ook gedaanworden in
een rolstoel.26



ng ... en verleiding

Nachtwandeling door
het middeleeuwse
Boppard

Ontdek de verschillende bouwwerken van
Boppard in het lantarenlicht en luister naar de
stemmen die verloren gaan in de nacht. 
Als afsluiter van de nachtelijke rondleiding,
wordt een wijntje gedronken in het Romeinse
kasteel.

Prijzen:
Vaste prijs                    125,00 €
Duur van de rondleiding:    1,5 uur 
Wijn drinken                 ca. 1 uur
Grootte van de groep:        max 22 pers.

Rondleiding door de stad
en de regio

Misschien wilt u niet alleen de stad Boppard
leren kennen, maar vindt u het UNESCO
Werelderfgoed Oberes Mittelrheintal ook
boeiend. U weet dat Boppard midden in
het centrum van een werelderfgoed gele-
gen is en u wilt dit unieke landschap van
Boppard van hieruit verkennen? Wij bieden
u deze service aan en kunnen u voorzien
van goed opgeleide, plaatselijke gidsen.

Prijzen:
Halve dag (4 uur)                              90,00 €

Hele dag (8 uur)                               170,00 €

Stadsrondleidingen voor
afzonderlijke personen/
publieke rondleiding

Wij bieden alle gasten in Boppard regelma-
tige, openbare rondleidingen in onze histo-
rische stad aan. Ontdek in 90 minuten de
mooiste plekjes van onze middeleeuwse
stad. De toer vindt elke zaterdag, gedu-
rende het hele jaar om 11.00 uur plaats.

Prijs:                               3,00 €/pers.

Wilt u als groep de historische monumenten,
zoals bijvoorbeeld het Romeinse kasteel en
de middeleeuwse kerken in Boppard beter
leren kennen? Dan kunt u eenvoudigweg een
stadsgids boeken, die u meeneemt op een
interessante ontdekkingstocht door het his-
torische Boppard. Wij bieden de klassieke
stadsrondleiding aan in verschillende talen.

Prijzen:                          60,00 €
Duur 90 min. 
Grootte van de groep: max. 25 personen 27

www.boppard-tourismus.de

voor u

Onze tip 

Rheinsteig-wandeling
„Van Filsen tot Braubach”

U start rond 10.00 uur in Boppard. Met de
veerboot steekt u de Rijn over en stapt u bij
Filsen in de Rheinsteig. Na een ongeveer
vier uur durende wandeling met een prach-
tig uitzicht op de Mittelrheintal, komt u aan
in Braubach, waar u een bezoek brengt
aan de Marksburg. Vervolgens gaat u met
de boot terug naar Boppard. In de burcht is
er een mogelijkheid om even uit te rusten in
de taverne van de Marksburg.
Deze wandeling wordt beschouwd als
matig-zwaar en is ongeveer 16 km lang

Prijzen:
Kosten per persoon incl. bezichtiging van
de burcht, veerboot en bootrit       25,00 €
                      
Minimum aantal deelnemers: 10 personen

Kan het hele jaar door geboekt worden, af-
hankelijk van het weer

Het volgende moet u zelf meenemen:
Stevige schoenen, drinken

Rondleiding door het
Marienberger park

Er wacht u een groene oase aan de rand van
Boppard. Een wandeling in het gezelschap
van een gids, vertelt u meer over de geschie-
denis, kenmerken en planten van dit erfgoed.
Onderweg ervaart u de ontspannende kracht
van deze plek, waarvan u nog wat kunt nage-
nieten met een drankje.

Prijzen:
Vaste prijs         100,00 €
Duur van de rondleiding: ca. 90 minuten 
Grootte van de groep: max 25 pers.



Toeristische informatiedienst Boppard

Marktplatz | D-56154 Boppard

Tel. 0049 (0) 6742-38 88

Fax 0049 (0) 6742-81402

www.boppard-tourismus.de

tourist@boppard.de

Unesco Werelderfgoed
Oberes Mittelrheintal

Boppard/Bad Salzig
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