Fietsen langs de Moezel,
door de Eifel en over de Hunsrück

De vakantieregio Treis-Karden – tussen Cochem en Koblenz – loopt van de Eifel via het dal van de Moezel tot aan de heuvels van
de Hunsrück.
Een veelzijdig aanbod aan fietsroutes nodigt uit tot afwisselende fietstochten.
Voor iedereen zijn er passende fietstochten met zeer gevarieerde tips beschikbaar.

Moezel-fietsroute

Schinderhannes-fietsroute

Ontdekt met de Moezel-fietsroute een van de mooiste
rivierlandschappen van Europa met zijn veelzijdige cultuur,
zijn rustige wijndorpjes en zijn indrukwekkende getuigenissen
van een meer dan 2000 jaar oud verleden. Een goed opgezet
netwerk van fietspaden, landwegen en jaagpaden loopt met
doorlopende bewegwijzering van Thionville (F) tot Koblenz,
en langs de zijrivieren Saar, Ruwer en Sauer.

De Schinderhannes-fietsroute loopt, ver weg van straten met
veel verkeer, over de wijde heuvels van de Hunsrück met
fantastische vergezichten. Deze fietsroute loopt, zonder
hellingen, 38 km over het voormalige spoortracé tussen
Emmelshausen, Kastellaun en Simmern en is een bijzondere
fietservaring voor groot en klein.

Van Treis-Karden loopt deze fietsroute langs beide oevers
van de Moezel tot aan Kobern-Gondorf. Vanaf Kattenes gaat
de fietsroute dan via een landweg verder langs de wijnbergen
tot in Koblenz.
In Löf en Kobern-Gondorf bestaat de mogelijkheid om over
bruggen van route te wisselen.

Hunsrück-Mosel-fietsroute
De Hunsrück-Moezel-fietsroute vormt een interessante
verbinding van de Moezel door het Lützbach-dal het voorste
deel van de Hunsrück in tot aan de populaire
Schinderhannes-fietsroute. Al enkele kilometers vanaf de
Moezel landinwaarts loopt deze fietsroute langs hellingen van
leisteen, idyllische beekjes en een indrukwekkende natuur
over een afstand van 27 km naar Kastellaun. Deze route gaat
door rustige straten en over landwegen. Tot op 1 km (vast
bospad) is alles geasfalteerd. Het stuk van Lütz naar Lieg
heeft een helling van 7%.
Als opstaphulp voor een dagtocht is de RegioRadler
Untermosel 630 tussen Treis-Karden en Emmelshausen aan
te bevelen (zie dienstregeling).

Schinderhannes-Beneden-Moezelfietsroute
De Schinderhannes-Beneden-Moezel-fietsroute vormt een
verbinding van Emmelshausen via het voorste deel van de
Hunsrück tot aan de Beneden-Moezel en gaat 20 km
overwegend over verharde landwegen. Over de wijde
Hunsrück loopt deze route via de heuvelruggen tussen
Ehrbachklamm en Baybachtal.
Als opstaphulp is de recreatiebus „RegioRadler Untermosel“
tussen Treis-Karden en Emmelshausen aan te bevelen (zie
dienstregeling).

Maifeld-fietsroute
Deze route loopt van Hatzenport het dal van de Moezel uit,
gelijkmatig stijgend door het Schrumpfbach-dal naar
Münstermaifeld. Vanaf hier gaat de Maifeld-fietsroute verder
over een voormalig spoortracé dat zich vanaf Polch in de
richting van Ochtendung en Mayen splitst. Restaurants,
speeltuinen en plantsoenen langs deze route nodigen uit om
even uit te rusten en te ontspannen.

Regio Radler Untermosel (Linie 630) – nur noch bis 31. Juli 2019
Der RegioRadler Untermosel fährt vom 1. Mai bis zum 31. Juli täglich einmal morgens und einmal abends von TreisKarden nach Emmelshausen. Für die Vormittagsfahrt ist eine
Anmeldung bis 12 Uhr des Vortages erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Fahrradplätze vorab im Internet unter
www.regioradler.de oder vor Ort bei uns in der TouristInformation zu reservieren. Bitte beachten Sie, dass außer
der Reservierungsgebühr weitere Kosten für die Fahrradmitnahme und die Personenbeförderung fällig werden.
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