
Programma Tour du Rhin, 2e Etappe 29. Mai - 1. Juni. 

 

 29 MEI DÜSSELDORF 

 We treffen ons ca. 17.00 uur op het terras  
 of aan de bar van de jeugdherberg 
 Jugendherberge. Düsseldorfer Str. 1 

 Voor onze C6 is de Busparkeerplaats van  
 de Jugendherberge gereserveerd. 
 Deze is alleen over de stoep bereikbaar . 
 Bekijk het kaartje goed of anders nog   
 een op internet. 

AVONDETEN 

18:30 uur gaan diegenen die 
kunnen en willen te voet de 
brug over,  op weg naar het 
avondeten bij:  Trattoria 
Zollhof.  Hammerstraße  6.    

  

Met de  Auto: Tiefgarage Der 

neue Zollhof (Stromstraße) 

Restaurant is schuin tegenover 

parkeergarage. 
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https://www.trattoria-zollhof.de/
https://www.trattoria-zollhof.de/


 30 MEI KÖLN 

 We vertrekken om 10 uur over de Rijn door de   

 stad naar  Parkplatz „Zum alten Rhein,   

 Baumberger Weg, aan dorps einde van    

 Urdenbach. Via het veerpont naar  Parkplatz   

 Frohngasse in Köln am Zoo. 

 Ca. 12.30 begint onze toer in de stad. „ op het water, in de lucht en   
 onder de grond”  Genieten van het uitzicht vanaf de kabelbaan (€   
 4,30), in het Rheinpark vanuit het treintje (€ 2,50) en vanaf de oever  
 aan de Rijn.  
 We lopen afstanden van max 1-2 km.  Indien mogelijk gaan we met het 
 veerpontje over naar de binnenstad en de Dom. 
 Claudius en Rob begeleiden jullie naar de Trefpunten. Bij regen   
 nemen we de Hop-on Hof-off Bus.  

 ´s middags (ca.14:30) bezoeken we een typische kölsche Brasserie:  
 Peter Joseph Früh am Heinzelmännchen-Brunnen bij de Dom. 
 Hierna kunnen we de vele musea die de stad rijk is bezoeken.  
 b. v. Het Römisch-Germanische Museum. Een boottocht over de Rijn  
 van  ca 65 minuten is een ook een alternatief. 
     
 Van de binnenstad gaat het te voet, per bus of metro naar de    
 Parkeerplaats (Halte Zoo-Flora) 
                                                   
 Van daar in ca. 30 minuten naar het hotel: Auf dem Rheinberg 2,   
 50389 Wesseling 

AVONDETEN:  19.00 uur bij Kulisse 200 Meter van hotel 
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https://www.frueh-am-dom.de/brauhaus.html
http://www.roemisch-germanisches-museum.de/Veranstaltungen


 31 MEI DRACHENFELS EN KOBLENZ 

 We starten um 9:30 richting Bonn naar Königswinter.  Daar gaan we  
 met de tandradbaan  (€ 8,50) de Drachenfels op.  Daar is gelegenheid  
 voor een klein hapje. 

  
 Om 13.00 uur gaat het verder richting Koblenz

 Am „Deutschen Eck“, de Moezel-stroomt hier in de Rijn  vinden we   
 onze parkeerplaats. Direkt om de hoek wacht ons een spectaculaire   
 kabelbaan naar de vesting Ehrenbreitstein  aan de overkant van de  
 Rijn (€ 11,00-14,80 met vesting). Wir verzamelen ons  bij het dalstation 
 van de kabelbaan.  Diegenen die met de kabelbaan aan de overkant  
 de vesting willen bezoeken hebben dan geen tijd voor de stad. 

 Om 17:30 rijden we  

 een klein stukje   

 naar ons hotel   

 Jakobsberg:  

 Im Tal der Loreley,  

 56154 Boppard

 Hier krijgen we echt 

 de indruk waarom dit gedeelte ten zuiden van      

 Koblenz, het romantische Rijndal wordt genoemd. ! 
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http://www.der-drachenfels.de
https://www.seilbahn-koblenz.de
http://www.tor-zum-welterbe.de


1 JUNI CULTUREEL ERFGOED MIDDENRIJN

We starten om 10:30 en rijden aan kastelen ,burchten en de Loreley   

 voorbij richting ons laatste hotel : Museumstraße 3, 55411 in Bingen   

 aan de monding van de Nahe in de Rijn. 

  

 Wie wil, kan deelnemen aan de tour met boot, stoeltjeslift en een   
 kleine wandeling door de wijngaarden boven de Rijn. (€ 14,00)   
 naar  het Niederwalddenkmal. Vanaf het denkmal lopen we naar het  
 Jagdschloss Niederwald 

Diegenen die met de auto naar boven willen  kunnen misschien al   
 inchecken en die treffen we dan later bij het Niederwald denkmal en  

 het Jagdschloss Niederwald voor een hapje en een drankje. 

 Met de kabelbaan  of de auto gaat het dan terug naar Rüdesheim en  

 met het pontje terug naar ons hotel waar om 19.00 uur ons een buffet  

 wacht. Het laatste voetpootje terug naar Bingen gaat om 17.00 uur 

  

 02. JUNI TERUGREIS :  

 Wie nog wat tijd heeft en nog langer wil  genieten van de    

 omgeving begeleid ik graag naar Eltville en Kloster Eberbach    

 (€ 6,50-9,50) en eventueel naar een lieflijke Gaststätte tussen de   
 wijnbergen lunch aan de oever van het romantische Eltville. 
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https://www.bingen-ruedesheimer.de
https://kloster-eberbach.de
http://www.baiken.de
https://www.anleger511.de


Route Links 

30. Mai, 10:00 Düsseldorf - Köln 

https://goo.gl/maps/Ywk5VWu32UFC5QZw6 

 
31 mei 09.30 uur Wesseling - Drachenfels 

https://goo.gl/maps/fCf9FDrriu1MukUA9 

31. Mai, 13:00 Drachenfels - Koblenz, Parking Peter 
Altmeier-Ufer 

https://goo.gl/maps/1BZiVfdhJeUVrysv5 

01 Juni, 10:30 Jakobsberg> Bingen, NH Hotel.  

 https://goo.gl/maps/La5XdT3Th5PHZVt4A 

Bingen - Rüdesheim auto 
https://goo.gl/maps/zbxvk5SxK4wtpjj28 
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https://goo.gl/maps/Ywk5VWu32UFC5QZw6
https://goo.gl/maps/fCf9FDrriu1MukUA9
https://goo.gl/maps/1BZiVfdhJeUVrysv5
https://goo.gl/maps/La5XdT3Th5PHZVt4A
https://goo.gl/maps/zbxvk5SxK4wtpjj28

