De Rijnfietsroute
Op de fiets Europa ontdekken

1230 kilometer
fietsplezier met
uitzicht op de rivier:
Welkom op de Rijnfietsroute

Spring in het zadel en op de pedalen.
Veel plezier!
Van de Nederlandse windmolens tot de Lorelei, van Straatsburg tot in de Zwitserse
Alpen ontdekt u een veelzijdige en fascinerende route.
Geschiedenis en culinair genieten, economische bedrijvigheid en cultuur versmelten
onderweg tot een onvergetelijke ervaring. U hebt de smaak te pakken gekregen?
Uitgebreide informatie is te vinden op de internetsite www.rijnfietsroute.eu.

Tijdreis –
Een rivier schrijft geschiedenis

Romeinen en ridders, bisschoppen en
bouwmeesters hebben hun sporen aan
de oever van de Rijn achtergelaten.
Machtige vestingen, imponerende kerken en
historische stadjes omzomen de route en vertellen
over het leven uit lang vervlogen tijden.
Talrijke getuigen uit voormalige bloeiperiodes
worden tegenwoordig als Werelderfgoed beschermd
door de UNESCO. De molens van Kinderdijk,
het Bovenste Midden-Rijndal tussen Koblenz en
Bingen/Rüdesheim, de Keulse dom, de kastelen
in Brühl, het centrum van Straatsburg; onderweg
wordt uw fietstocht een tijdreis.
Laat de geschiedenis weer tot leven komen!
Breisach am Rhein (boven) en Straatsburg (midden),
(onder: luchtfoto van het historische plaatsje NeufBrisach) juwelen uit lang vervlogen tijdperken.

Handelsreis –
Een rivier verbindt

De Rijn is de economische
transportader van Europa.

De Rijnkade in Arnhem (boven), het
EU-parlament in Straatsburg (links),
de binnenhaven in Duisburg (rechts) of een
boottransport uit vroeger tijden (midden):
de Rijnfietsroute verbindt Europa.

Tussen Rotterdam en Basel rijgen zich tientallen havens aaneen; duizenden
binnenschepen vervoeren jaar in jaar uit miljoenen tonnen goederen en varen van de
Noordzee naar het achterland. Bekijk onderweg het drukke scheepvaartverkeer, bewonder
de moderne logistiek van de containerterminals en ontdek hoe in vroeger tijden handel
gedreven werd. Gooi de dagelijkse ballast overboord en zie hoe hij wegdrijft over de Rijn.
Op de Rijnfietsroute zet u koers naar de ontspanning!

Culinaire reis –
Een rivier serveert

Een fietstocht langs de Rijn is een
belevenis voor levensgenieters.
Wat te denken van een blokje kaas? Het menu langs
de rivier loopt uiteen van „Bündner Bergkäse“,
“Münsterkäse” tot Goudse kaas. Proef rösti en
de Duitse pasta “Spätzle”, hetebliksem of verse
vis uit de Noordzee. Daarbij een Riesling of een
Spätburgunder: echte lekkernijen na een actief
dagje in de buitenlucht. Maak een tussenstop en doe
energie op voor de volgende etappe. De restaurants en
pensions langs de route serveren diverse lekkernijen.
Voor elk wat wils dus. Eet smakelijk!

Wijngoed Schloss Staufenberg (boven), een terrasje pikken
met uitzicht op de Rijnbrug bij Keulen (midden) of verse
snoekbaars na een actief dagje op de fiets. Op de Rijnfietsroute
komen levensgenieters helemaal aan hun trekken.

Culturele reis –
Een rivier inspireert

Het Gehry-gebouwen in Düsseldorf
(boven), het Museum voor Moderne
Kunst in Arnhem (rechts), het
Romeinenmuseum in Xanten of
Burcht Drachenfels: architectuur en
cultuur versmelten aan de Rijnoever
tot een bijzondere belevenis.

De omgeving van de Rijn is galerie
en atelier ineen.
Talrijke kunstwerken zijn getuigen uit de meest
uiteenlopende tijdperken, exclusieve kunstmusea
lenen zich uitstekend voor een verkenningstocht langs
schilderijen, objecten en installaties, kerken presenteren
hun unieke kunstschatten. Voor dichters en denkers,
componisten en columnisten is de Rijn al sinds jaar en
dag een onuitputtelijke bron van inspiratie: talrijke sagen,
liederen en legenden zweven door het rivierlandschap
en worden van generatie op generatie doorgegeven. Voelt
u het vleugje Rijnromantiek? Laat uw fantasie de vrije
loop… En kom terug met fietstassen vol ideeën.
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Tél.: +33 (0)3 89 20 10 68
Fax : +33 (0)3 89 23 33 91
www.haute-alsacetourisme.com
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