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Du hittar utförlig information på www.romantischestrasse.de

Fjärrvandringsleden
Romantische Straße
När man vandrar upptäcker man hur skönt det är att varva ner. Att ta sig fram på egna
ben skänker ett speciellt lugn; man lämnar vardagens stress och får tid till eftertanke.
Uppmärksamheten skärps vilket gör att man kan koncentrera sig på små detaljer längs
vägrenen, upptäcka de vackra fälten och njuta av bokskogens rena luft, lyssna på lärkans drill högt uppe i skyn och vågornas kluckande i en närbelägen sjö. Längs Romantische Straße kan vandraren upptäcka det oväntade och beundra naturen i detalj: Från
vinodlingarna längs floden Main, i Taubertal och den europeiska vattendelaren Frankenhöhe, den bördiga marken i Mittelfrankens dalsänka, det hemlighetsfulla Rieslandet och de
skogsklädda ängarna vid floden Donau till foten av Alperna hittar man en rikedom av floder,
ängar, barr- och blandskog, våta ängsmarker, högmossar och pittoreska dalar och byar som
tagna ur illustrerade sagoböcker – vyer som inspirerade romantikens bildkonstnärer redan
på 1800-talet.

Med veteranbil eller sportbil, husbil eller
husvagn, motorcykel eller cykel, till fots –
ensam eller i grupp – vilket färdsätt du än
väljer hittar du all information du behöver för att enkelt kunna planera din resa
längs Romantische Straße i de detaljerade broschyrerna. Dessa kan du ladda ner
på vår hemsida där du även hittar interaktiva kartor över bilrutten, samt cykel- och
vandringsleden. En aktuell översikt över
alla boendealternativ hittar du på
www.booking.com/romantischestrasse.

Wertheim

Övernattningar

Kortresor

Arrangemang

Buss

Från april till oktober, med flera avgångar varje vecka, finns bussförbindelser från Frankfurt och München som tar dig tur och retur
längs Romantische Straße. Här kan du boka dina biljetter:
www.romantischestrasse.de/tickets
De flesta städer längs Romantische Straße går enkelt att nå via
regionaltågen som ansluter till Deutsche Bahns ICE-sträckor i
Würzburg, Donauwörth och Augsburg. Utbudet kompletteras av ett
finmaskigt nät av busslinjer.

Tysklands mest kända och älskade
semesterväg

Vandringsleden Romantische Straße är
knappt 50 mil lång och går från Würzburg till Füssen. Den är välskyltad och
slingrar sig genom vackra och omväxlande kulturlandskap och måleriska städer,
marknader och byar med sina unika, historiska och k-märkta stadskärnor. Leden
löper parallellt med Romantische Straße
men går nästan uteslutande genom
skogar och ängar och längs glest trafikerade småvägar. I städerna tangerar
leden de historiska stadskärnorna och
låter vandraren ta del av den speciella
småstadscharmen och invånarnas vardagsliv.

med cykel

Dinkelsbühl 6,5

500 km

till fots

Romantische Straße®

500 km

med bil

460 km

Tyskland

Att vandra utan att rasta är ett misstag
man inte bör göra när man vandrar längs
Romantische Straße. Att ta in på ett
värdshus i någon liten by blir allt som oftast en kulinarisk höjdpunkt. Att njuta av
härlig mat från det lokala köket tillsammans med ett glas vin från Franken eller
en öl från något lokalt bryggeri kan bli
ett av många bestående minnen. Värdshusen längs leden serverar regionala
specialiteter från Franken, Schwaben
och Oberbayern.

Semestervägen

Fjärrvandringsleden

Cykelleden D9

DANMARK

KIEL

Den som har låtit fylla i sitt vandrarpass
under denna nästan 50 mil långa vandringsled, som är Tysklands mest omväxlande när det handlar om landskapsvyer
och kulinariska specialiteter, och lämnar
in det till oss får som minne ett diplom
och ledens gyllene symbol. Den som
vandrat kortare etapper och har besökt
10 orter får en bronssymbol medan den
som besökt 20 orter får Romantische
Straßes silverutmärkelse. Vandrarpass
och etappstämplarna får man på alla turistinformationer längs vägen.
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Tysklands mest kända och älskade semesterväg

Hikeline Fernwanderweg Romantische Straße
Guide och kartor i skala 1:35 000
Del 1 – Från Würzburg till Donauwörth
Del 2 – Från Donauwörth till Füssen
Pris: 13,90 EUR (per del)
Esterbauer Verlag, Rodingersdorf
shop.romantischestrasse.de
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Gruppresor längs Romantische Straße
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Touring Tours & Travel
Buss
www.touring-travel.eu
www.romanticroadcoach.de

c Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR. Varumärkesinnehavare: Romantische Straße, Romantische Schiene, Romantic Road och Romantic Road Coach
®
Alla uppgifter utan garanti. Förbehåll för ändringar!

Reselitteratur om vandringar längs Romantische Straße

Natur, konst, kultur, mat och gästfrihet är sedan 1950-talet kännetecken för Romantische Straße, Tysklands mest kända och älskade semesterväg som sträcker sig från
Main till Alperna. Själva namnet Romantische Straße uttrycker den fascination många
inhemska och utländska besökare känner när de får se de medeltida städerna eller
drömslottet Neuschwanstein. Längs Romantische Straße mellan Würzburg och Füssen
får besökarna uppleva västerlandets rikedomar när det gäller historia, konst och kultur. Under resan från norr till söder byter landskapet ständigt skepnad: från floddalar,
bördig åkermark, skogar och ängar till mäktiga bergslandskap. Würzburg och vinet,
Taubertal och Rothenburg, Rieslandskapet, Lechfeld, Pfaffenwinkel och de kungliga
slotten.
En resa längs Romantische Straße bjuder dock på betydligt mer än vackra landskap
och kulinariska läckerheter. Här finns en härlig blandning av kultur, gästfrihet och fascinerande landskap samt städer med imponerande och praktfulla byggnadsverk som
bevarat sin identitet under århundradena. Balthasar Neumann har skapat residenset i
Würzburg och i Taubertal möter man verk av den världsberömde stenhuggaren och träsnidaren Tilmann Riemenschneider. Målaren och poeten Carl Spitzweg var fascinerad
av Rothenburg o.d. T. och Dinkelsbühl och i nedslagskratern Ries finns ett stycke unik
jordhistoria. I Augsburg kan man se spår av romarna och det första sociala boendekollektivet i stadsdelen Fuggerei med rötter från 1500-talet. I Pfaffenwinkel finns ett
av rokokons mest berömda byggnadsverk, Wieskirche. Som avslutning på Romantische
Straße hittar man slottet Hohenschwangau vid foten av de bayerska alperna, men det
är kanske främst den bayerske sagokungen Ludwig III:s stenslott Neuschwanstein som
blivit en symbol för gångna tiders storslagna drömmar.
Reser du med bil, husbil eller motorcykel är det enklast att följa de bruna vägskyltarna
som förbinder de enskilda städerna längs vägen. Cyklister färdas längs den cirka 50 mil
långa cykelleden Romantische Straße från Würzburg till Füssen genom att följa de gröna vägskyltarna med beteckningen D 9 som utgör en del av ADFC:s cykelvägnät. De blå
skyltarna markerar den knappt 50 mil långa vandringsleden som går genom drömlika
landskap och romantiska städer och är en njutning för alla sinnen. Här gäller det att
ta sig tid att verkligen ta in naturen, konsten och de kulinariska läckerheterna längs
rutten. På vägen från Main till Alperna kommer
du att uppleva åtskilligt som är både ovanligt,
hänförande och fantastiskt!
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Hela vandringsleden och alla delsträckor kan även laddas ner i form av en karta
och GPS-koordinater på:
www.romantischestrasse.de
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www.facebook.com/romantische.strasse
www.facebook.com/RomanticRoadGermany

Romantische Straße ®
Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR
Segringer Straße 19
91550 Dinkelsbühl
Tel.: +49 (0) 9851 551387
Fax: +49 (0) 9851 551388
info@romantischestrasse.de
www.romantischestrasse.de
www.romanticroad.de
www.romanticroadcoach.de

Klimaneutral gedruckt
an der Romantischen Straße

WÜRZBURG

⬇ km 0

km 460 ⬆

Denna universitets- och kongresstad vid floden Main ligger mitt i det
frankiska vinriket, vid foten av fästningen Marienberg. Förutom fursteresidenset – ett ståtligt bygge i barockstil av Balthasar Neumann och
numer även UNESCO världsarv – hittar man sevärdheter som Altstadt Dom,
Neumünster, Marienkapelle, Marktplatz och Alte Mainbrücke. Här finns
även flera museer (Mainfränkisches Museum, Museum am Dom, Museum im
Kulturspeicher och det judiska museet Shalom Europa), teatrar och attraktiva festivaler som Mozartfest, Africa Festival och Würzburger Bachtage.
Ett besök på de renommerade vingårdarna med tillhörande vinkällare och
vinprovningar rekommenderas verkligen, likaså ett besök på någon av de
många mysiga vinserveringarna i trakten.

WERTHEIM

⬇ km 50

km 410 ⬆

Där floderna Main och Tauber förenas ligger den romantiska och medeltida staden Wertheim. Högt över gamla stan tronar den mäktiga stenborgsruinen som
utgör ett imponerande landmärke. Stadsbilden präglas av korsvirkeshus, små
torg, gränder och otaliga sevärdheter. I Grafschaftsmuseet, glasmuseet samt i
slottsträdgårdens museum finns ansedda konstsamlingar och utställningar att
beskåda. Den som letar shoppingmöjligheter får sitt lystmäte stillat i centrum
eller i lyx-outleten Wertheim Village. Wertheim är centrum för ”njutningsrutten” och här kan du njuta av kulinariska läckerheter, provsmakningar och ädla
drycker. Staden är en perfekt startpunkt för cykel- och vandringsentusiaster.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

⬇

km 91

km 369 ⬆

Vinstaden Lauda-Königshofen i den ljuva Taubertal har med sina tolv stadsdelar något som tilltalar alla besökare: storslagna skogar, mäktiga stenvallar och otaliga vinodlingar präglar landskapet i och omkring Lauda-Königshofen. Cykel- och vandringsleder förbinder stadsdelarna med varandra och
gör staden till ett ytterst trevligt resmål. Du är hjärtligt välkommen hit för
att vandra, cykla eller för att delta i något av våra många evenemang – till
exempel den årliga vinfestivalen i Lauda under den andra helgen i juni.

WEIKERSHEIM

⬇

km 113

km 347 ⬆

Staden Weikersheim ligger inbäddad bland Taubertals många vingårdar
och lockar besökare med sitt praktfulla renässansslott och en av Tysklands
vackraste slottsträdgårdar. Torget med dess ståtliga byggnader, en brunn
i rokokostil och den gotiska stadskyrkan utgör en storslagen enhet. Som
konst- och kulturstad erbjuder Weikersheim dessutom många och högkvalitativa evenemang och konserter i konserthuset TauberPhilharmonie. Här
finns även ett väl utbyggt nät av vandrings- och cykelleder för alla som
söker en aktiv semester.

CREGLINGEN

⬇

km 129

km 331 ⬆

Denna medeltida stad är en rekreationsort. Delar av stadsmuren, det tidigare slottet och korsvirkeshusen vittnar om stadens brokiga historia. Man
får absolut inte missa sevärdheterna Riemenschneider-altaret i Herrgottkirche och det judiska museet. I fritids- och rekreationsområdet ”Münsterseen” finns vattenattraktioner, en kort barfotaled, och en Kneippbassäng
i närhet till en sjö. Till det naturnära semesterutbudet hör även cykling
och vandring i de intilliggande dalarna, bondgårdssemester och fritidslägenheter.

SCHILLINGSFÜRST

⬇

km 165

km 295 ⬆

Mitt i den skogsrika naturparken Frankenhöhe vid den europeiska huvudvattendelaren mellan Rhen och Donau ligger den statligt erkända
rekreationsorten Schillingsfürst. Stadens kännetecken är barockslottet
Schillingfürst som tillhörde furstehuset Hohenlohe-Schillingsfürst med
dess införlivade furstliga jaktfalksgård. Slottet ligger på en bergsplatå
på Frankenhöhe och kan ses på långt håll. Cykelvägen ”Radschmetterling”
erbjuder omväxlande cykelrundor genom vårt vackra landskap.

DINKELSBÜHL

⬇

km 193

km 267 ⬆

Dinkelsbühls sagolika gamla stadsdelar är närapå oförändrade sedan över 400 år tillbaka och stadsbilden präglas av ståtliga kyrkobyggnader, korsvirkesarkitektur, stilla
gränder och torg med myllrande folkliv. Torn och portar omger staden som är en av
Tysklands bäst bevarade medeltida städer och har korats till den vackraste staden i
Tyskland av ett resemagasin som även kallar staden för ett ”tidsresmål” och ett riktigt
stalltips. Den gotiska kyrkan St. Georg i gamla stan är en av Sydtysklands vackraste
domkyrkor och väl värd ett besök. Stadens 800-åriga historia levandegörs i museet
”Haus der Geschichte Dinkelsbühl - von Krieg und Frieden“, och en guidad kvällspromenad tillsammans med nattvakten visar staden från dess mest romantiska sida.

NÖRDLINGEN

⬇

km 222

km 238 ⬆

Nördlingen ligger i hjärtat av meteorkratern Ries och har en medeltida
stadsbild med en fullständigt intakt stadsmur – den enda i sitt slag i Tyskland – som besökare kan uppleva under en rundvandring. Den historiska
stadsbilden präglas av den sengotiska kyrkan St. Georg med dess 90 meter
höga klocktorn ”Daniel” som är öppet för besök året om.

Njut av naturen och kulturen –

INFO Congress Tourismus Würzburg
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 372335
Fax +49 (0) 931 373652
www.wuerzburg.de
tourismus@wuerzburg.de

upplev romantiken

Vår partner i Würzburg:

längs Tysklands mest kända och älskade semesterrutt

Maritim Hotel Würzburg, Tel. +49 (0) 931 3053-0

INFO TOURISMUS REGION WERTHEIM GmbH
Gerbergasse 16
97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 9342 935090
Fax +49 (0) 9342 9350920
www.tourismus-wertheim.de
info@tourismus-wertheim.de

TAUBERBISCHOFSHEIM

⬇

km 81

km 379 ⬆

Main-Tauber-distriktets huvudstad är en av de äldsta städerna i Taubertal. Den medeltida staden präglas av korsvirkeshus och mitt ibland slottsbyggnaderna som tillhör Kurmainzisches Schloss tronar dess kännetecken, tornet Türmersturm. Det nygotiska rådhuset med dess klockspel är
tillsammans med andra sevärda byggnader ett av de mest iögonfallande
husen vid torget. Kyrkor, kapell, museer, den nygestaltade gågatan, fäktningscentret, stadens vingård och ett omfattande nätverk av cykel- och
vandringsvägar kompletterar regionens attraktiva utbud.

Vår partner i Wertheim:
Wertheim Village, Tel. +49 (0) 9342 9199101
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. +49 (0) 9343 501-5332
Fax +49 (0) 9343 501-5999
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

BAD MERGENTHEIM

⬇

km 101

km 359 ⬆

Den f.d. residensstaden för den Tyska Orden är sedan många år ett populärt
hälsocentrum vars rykte når långt utanför Tysklands gränser. Bad Mergentheim är framför allt känt för sitt residensslott med tillhörande slottskyrka och museum; målningen Stuppacher Madonna; termalbadet Solymar
och viltparken Bad Mergentheim. Kring torget med det praktfulla rådhuset
i renässansstil och kyrkan St. Johannes med sin kyrkoskatt reser sig stolta
korsvirkeshus och ett palats i barockstil.

Våra partner i Lauda-Königshofen:
Hotel Becksteiner Rebenhof, Tel. +49 (0) 9343 6278-0
Becksteiner Winzer eG, Tel. +49 (0) 9343 500-0

RÖTTINGEN

INFO Touristinformation
Marktplatz 2
97990 Weikersheim
Tel. +49 (0) 7934 102-55
www.weikersheim.de • tourismus@weikersheim.de

⬇

km 121

km 339 ⬆

Staden Röttingen ligger direkt vid Romantische Straße i Taubertal och ligger inbäddad bland mjuka kullar och vinodlingar. Staden omges av en historisk ringmur med sju välbevarade torn och har en medeltida stadskärna
med vackra korsvirkeshus och ett rådhus i barockstil. Den omkring 2 kilometer långa Sonnenuhrenweg som löper runt staden har 25 unika solur att
beskåda. Burg Brattensteins innergård utgör sedan 1984 en fantasieggande kuliss för den populära årliga friluftsteatern ”Festspiele Röttingen”.

Vår partner i Weikersheim:
Schloss und Schlossgarten Weikersheim,
Tel. +49 (0) 7934 99295-0

ROTHENBURG O.D.T.

INFO Tourist-Information
Hauptstraße 29
97993 Creglingen
Tel. +49 (0) 7933 631
Fax +49 (0) 7933 70130
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

⬇

km 148

km 312 ⬆

Högt över Taubertal, där Romantische Straße och Burgenstraße korsar varandra, höjer sig den omisskännliga silhuetten av den f.d. fria riksstaden.
Stadens brokiga historia återspeglas i de historiska festspelen ”Der Meistertrunk” och ”Schäfertanz”. Andra hållpunkter i stadens varierade evenemangskalender är Hans-Sachs-gillets underhållande farser; festspelen
”Reichsstadsfesttage”; den berömda julmarknaden Reiterlesmarkt och,
sist men inte minst, RothenburgMuseums friluftsscen där Toppler Theater
uppträder.

FEUCHTWANGEN

INFO Info-Center
Rothenburger Straße 2
91583 Schillingsfürst
Tel. +49 (0) 9868 222
Fax +49 (0) 9868 253
www.schillingsfuerst.de
info@schillingsfuerst.de

⬇

km 181

km 279 ⬆

Den tidigare fria riksstaden präglas av sin runt 1200-åriga historia. Här
finns en av Tysklands mest traditionsrika teaterscener med populära teaterstycken som uppförs i klosterträdgårdens korsgångar. Sevärdheter
är bland andra Fränkisches Museum – ett av Sydtysklands vackraste folkkonstmuseer; det unika körmuseet Sängermuseum; och det bayerska kasinot Spielbank som kännetecknas av en modern fl air. Stadens historiska
stadsbild och de vidsträckta omgivningarna lockar till både avkoppling
och upptäcktsfärder.

INFO Touristik Service Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14
91550 Dinkelsbühl
Tel. +49 (0) 9851 902-440
Fax +49 (0) 9851 902-419
www.tourismus-dinkelsbuehl.de
touristik.service@dinkelsbuehl.de

WALLERSTEIN

⬇

km 215

km 245 ⬆

I hjärtat av kratern Ries ligger orten Wallerstein som fortfarade bär spår
av tiden som residensstad för furstehuset Oettingen-Wallerstein. Stadens
centrum präglas av den berömda pest- eller trefaldighetspelaren, kyrkan
St. Alban och dess pittoreska, historiska byggnader. Mitt i orten reser sig
den 65 meter höga ”Wallerstein-klippan” från vilken man har en fantastisk
utsikt över Riesdistriktet.

Vår partner i Dinkelsbühl:
Flair Hotel Garni Weißes Ross, Tel. +49 (0) 9851 579890
INFO Tourist-Information
Marktplatz 2
86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 84116
Fax +49 (0) 9081 84113
www.noerdlingen.de • tourist-information@noerdlingen.de

HARBURG

⬇

km 245

km 215 ⬆

I Wörnitz-dalen mellan det schwabiska och frankiska Jura-massivet ligger
den lilla staden Harburg. Mellan Wörnitz och Burgberg hittar man de gamla
stadsdelarna med sina korsvirkeshus och trappgavelhus i barockstil. Över
staden tronar den mäktiga Harburg som är en av Tysklands bäst välbevarade borgar. Den ägs i dag av kulturstiftelsen Fürst zu Oettingen-Wallerstein.

Vår partner i Nördlingen:

INFO Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Tel. +49 (0) 9341 803-33
Fax +49 (0) 9341 803-733
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de

INFO Tourist-Information
Marktplatz 1 • 97980 Bad Mergentheim
Tel. +49 (0) 7931 57-4815
Fax +49 (0) 7931 57-4901
www.bad-mergentheim.de • tourismus@bad-mergentheim.de
Våra partner i Bad Mergentheim:
Best Western Premier Parkhotel, Tel. +49 (0) 7931 5390
Flair Hotel Weinstube Lochner, Tel. +49 (0) 7931 939-0
Kurverwaltung, Tel. +49 (0) 7931 965-0
Wildpark, Tel. +49 (0) 7931 563050
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Tel. +49 (0) 9338 9728-55
Fax +49 (0) 9338 9728-49
www.roettingen.de
touristinfo@roettingen.de

⬇

km 262

km 198 ⬆

Precis där floden Wörnitz mynnar ut i Donau ligger den tidigare fria riksstaden Donauwörth som har rötterna i ett fiskarsamhälle på ön ”Ried” i
Wörnitz. Utmärkande för den historiska gamla stan är gatan Reichsstraße
som sträcker sig från rådhuset till renässansbyggnaden Fuggerhaus och
kantas av imponerande patriciervillor. Detta är ett av Sydtysklands allra
vackraste gatustråk. Här finns otaliga sevärdheter som lockar besökare:
Till exempel kloster- och vallfartskyrkan Heilig Kreuz, domkyrkan Liebfrauenmünster och Käthe Kruse-dockmuseet.

AUGSBURG

⬇

km 325

km 135 ⬆

Augsburg grundades för över 2 000 år sedan av den romerska kejsaren
Augustus, och är en av Tysklands äldsta städer. Staden blomstrade under
1400 till 1500-talet tack vare handeln och familjerna Fuggers och Welsers
bankaff ärer. Den historiska stadskärnan med den storslagna Maximilianstraße och palatsens och borgarhusens fasader i renässans- och barockstil påminner om forna glansdagar. Sedan 2019 tillhör Augsburg med
dess vattenhanteringssystem UNESCOS världsarv.

LANDSBERG AM LECH

⬇

km 371

km 89 ⬆

Staden Landsberg am Lech grundades av hertig Henrik Lejonet och kan
blicka tillbaka på en mer än 850-årig historia. Kännetecknande för stadens gamla stadsdelar vid floden Lech är dess vidsträckta torg med ståtliga borgarhus, rådhuset med pampig stuckatur signerad Dominikus Zimmermann samt tornet Schmalzturm som tillhörde stadens första stadsmur
från tidigt 1300-tal.

SCHONGAU

⬇

km 411

km 49 ⬆

Schongaus medeltida stadsbild med murar, portar och torn vittnar om
stadens långa och rika historia. I början av 1300-talet fick staden sina
egna rättigheter och blev ett förvaltningscentrum, sidoresidens till Wittelsbach och bayersk gränsfästning mot Lech i Schwaben. Den konstfullt
utsmyckade stadskyrkan Mariae Himmelfart i barockstil är en av stadens
många arkitektoniska höjdpunkter.

RAIN

INFO Städtische Tourist-Information
Rathausgasse 1
86609 Donauwörth
Tel. +49 (0) 906 789-151
Fax +49 (0) 906 789-159
www.donauwoerth.de
tourist-info@donauwoerth.de

⬇

km 284

km 176 ⬆

Blomsterstaden Rain vid Romantische Straße är idylliskt belägen i Donau-Lech-regionen och imponerar med sina talrika parker och trädgårdar.
Gamla stan omges av ett grönskande bälte ”Rainer Grüngürtel” som lockar
besökare till en sevärd rundvandring genom stadens blommande parkanläggningar. Den historiska gamla stan kännetecknas av en kulturminnesmärkt samling av borgarhus från 1600- och 1700-talen. Andra sevärdheter är Tilly-minnesmärket och det majestätiska rådhuset i rokokostil som
tillsammans utgör huvudgatans höjdpunkter.

INFO Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14 und Rathausplatz
86150 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 50207-0
Fax +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

Vår partner i Rothenburg o.d.T.:
Käthe Wohlfahrt Weihnachtsdorf, Tel. +49 (0) 9861 409-0

INFO Tourist Information
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Tel. +49 (0) 9852 904-55 • Fax +49 (0) 9852 904-250
www.tourismus-feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
Våra partner i Feuchtwangen:
Gaststätte-Pension Zum Grünen Wald, Tel. +49 (0) 9855 9797-0
Gasthof Lamm, Tel. +49 (0) 9852 2500
Bayerische Spielbank Feuchtwangen, Tel. +49 (0) 9852 9006-0
INFO Markt Wallerstein
Weinstraße 19
86757 Wallerstein
Tel. +49 (0) 9081 2760-0 • Fax +49 (0) 9081 2760-20
www.markt-wallerstein.de • info@markt-wallerstein.de
Våra partner i Wallerstein:
Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH, Tel. +49 (0) 9081 782201
Fürst Wallerstein Schlösser und Museen,
Tel. +49 (0) 9081 782-300
INFO Amt für Tourismus Harburg
Schloßstraße 1
86655 Harburg
Tel. +49 (0) 9080 9699-24
Fax +49 (0) 9080 9699-39
www.stadt-harburg-schwaben.de
fremdenverkehrsamt@stadt-harburg-schwaben.de

⬇

km 331

km 129 ⬆

Friedberg, den ”gammelbayerska hertigstaden vid Lechrain” presenterar
sig från sin medeltida sida för besökarna. Stadens främsta sevärdheter är
rådhuset i renässansstil vid det centralt belägna torget Marienplatz med
sin brunn samt ruinerna av den gamla stadsmuren med dess torn. Stadens
nya kultur- och evenemangscentrum är det grundsanerade slottet Wittelsbacher Schloss som dessutom inrymmer ett helmoderniserat museum. Ett
av de vackraste byggnadsverken i bayersk rokoko är vallfartskyrkan Herrgottsruh.

Böhme event Marketing, Tel. +49 (0) 821 44951630

HOHENFURCH

INFO Tourist-Information
Hauptplatz 152
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 128-246
Fax +49 (0) 8191 128-160
www.landsberg.de
info@landsberg.de

⬇

km 408

km 52 ⬆

I Schönachtal, omgiven av ängar och skogar, ligger Hohenfurch – porten
till Pfaff enwinkel. Här kan besökarna njuta av sommarens grönska och
ut-sikten över Alperna. Det finns ett brett utbud av cykel- och vandringsleder liksom fritidsaktiviteter som ridning, tennis och längdskidåkning som
lockar semesterfirare från hela världen.

Vår partner i Landsberg am Lech:

INFO Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Tel. +49 (0) 9090 703-333
Fax +49 (0) 9090 703-319
www.rain.de
tourismus@rain.de

Topografi & avstånd

Sevärdheterna radar upp sig som ett pärlband med historiska stadskärnor, medeltida stadsmurar med sina värn och torn,
vallfärdskyrkor i barockstil, romantiska klostermurar och den
bayerska sagokungens förstenade drömmar i form av ett slott.
Skuggiga skogar, en förhistorisk meteoritkrater och AmmergauAlpernas respektingivande panorama inspirerar besökare från
när och fjärran att ta sig tid att insupa det fascinerande natursceneriet.
Denna omväxlande och unika cykelled, som sträcker sig från
Würzburg till Füssen, kräver dock inga vältränade vader i tävlingsklass. För även om rutten omfattar några stigningar så finns
det inga berg som ska övervinnas. Det är först i Pfaffenwinkel
som det dyker upp några längre och brantare uppförsbackar,
men även dessa klarar mindre vältränade cyklister utan större
problem. Vägunderlaget varierar dock under rutten, vilket kan
vara bra att tänka på. Romantische Straße är i första hand till
för cyklister som vill njuta av landskapet och lära känna de olika
städerna och dess invånare, och inte för cykelproff s på tävlingscyklar.
Etappens svårighetsgrad kan klassas som ”lätt”. Sträckans
sammanlagda längd är ca. 50 mil och den går parallellt med
Romantische Straße på lätt trafikerade småvägar, skogsvägar
och stigar och är genomgående utskyltad enligt ADFC:s riktlinjer.
Weekendturister eller de som endast vill cykla en kortare sträcka kan välja någon av sträckans deletapper. Landskapet mellan
Würzburg och Füssen har även många sträckor som är idealiska
för mountainbikecyklister.

plant
lätt stigning/uppförsbackar
brant stigning/uppförsbackar
Würzburg
51 km
Wertheim
28 km
Tauberbischofsheim
6 km
Lauda
5 km
Königshofen
8 km
Bad Mergentheim
12 km
Weikersheim
10 km
Röttingen
10 km
Creglingen
18 km
Rothenburg o.d. Tauber
15 km
Schillingsfürst
17 km
Feuchtwangen
27 km
Dinkelsbühl
33 km
Wallerstein

Dinkelsbühl 6,5

FRIEDBERG

Vår partner i Augsburg:

Näst efter fotvandring är cykling det mest naturnära sättet
att uppleva de storslagna landskapen och de pittoreska orterna som ligger utspridda längs Tysklands äldsta semesterväg.
Här belönas cyklisterna med vackra landskapsvyer, historiska
höjdpunkter i form av medeltida byggnadskonst och kulinariska
läckerheter – helt enkelt det bästa som Franken, Baden, Württemberg, Schwaben och Oberbayern har att erbjuda.

INFO Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. +49 (0) 9861 404-800 • Fax +49 (0) 9861 404-529
www.rothenburg-tourismus.de • info@rothenburg.de

Bayerisches Eisenbahnmuseum, Tel. +49 (0) 9083 24309

DONAUWÖRTH

Cykelleden D9
Romantische Straße

INFO Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 821 6002-450/-436
Fax +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de

INFO Tourismus-Information Hohenfurch
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Tel. +49 (0) 8861 9081798
Fax +49 (0) 8861 9081799
www.hohenfurch.de
fremdenverkehr@hohenfurch.de

Tourismusverband Ammersee-Lech, Tel. +49 (0) 8191 128-247

Interaktiva kartor och GPS-data
För att komplettera och planera
din cykeltur hittar du en interaktiv
karta och GPS-data på vår hemsida
www.romantischestrasse.de.
Uppgifterna är indelade i nio avsnitt, men dessa ska inte ses som
etappförslag. GPS-filernas riktning går från norr till söder, dvs.
från Main ner till Alperna. Höjdskillnaden mellan Würzburg och
Füssen är cirka 600 m, vilket utspritt över en sju dagars cykeltur
ger en stigning på 85 m per dag. Höjdskillnaden är alltså inte något argument för att inte resa från söder till norr. Det finns dock
en mycket viktigare anledning att välja nord-syd-rutten: Den
huvudsakliga vindriktningen längs hela rutten är västlig eller
nordvästlig, så de som färdas norrut kommer med stor sannolikhet att ha motvind, medan de som färdas söderut har medvind.

5 km
Nördlingen
23 km
Harburg (Schwaben)
17 km
Donauwörth
24 km
Rain
47 km
Augsburg
9 km
Friedberg
47 km
Landsberg am Lech
27 km
Hohenfurch
9 km

PEITING

INFO Tourist Information Schongau
Münzstraße 1-3
86956 Schongau
Tel. +49 (0) 8861 214-181
Fax +49 (0) 8861 214-881
www.schongau.de
touristinfo@schongau.de

⬇

km 414

km 46 ⬆

Orten Peiting, som ligger mellan floderna Ammer och Lech, är en av de äldsta
bosättningarna i regionen. Bland sevärdheterna finns kyrkan St. Michael,
museet i Klösterle samt utgrävningen av ett romerskt gods, ”Villa Rustica”,
med tillhörande köks- och medicinalträdgård. Vare sig det är den vackra naturen, de historiska skatterna, det breda utbudet av sport och aktiviteter
eller gemenskapen du är ute efter så ser invånarna i Peiting fram emot ditt
besök! Ett tips om vädret tillåter: Ta en tur till Hohenpeißenberg.

Schongau

INFO Tourist-Information Peiting
Hauptplatz 4
86971 Peiting
Tel. +49 (0) 8861 599-61
Fax +49 (0) 8861 599-50
www.peiting.de
touristinfo@peiting.de

4 km

Variant
öst

Peiting
13 km
Rottenbuch
6 km
Wildsteig
12 km

ROTTENBUCH

⬇

km 424

km 36 ⬆

Den statligt erkända rekreationsorten Rottenbuch gränsar till den
romantiska dalen Ammertal. Stadens klostergård med dess aktningsvärda
gamla byggnader hör till det mer än 900 år gamla Augustiner-Chorherrenstiftet och den berömda, tidigare klosterstiftskyrkan ”Mariä Geburt” vars
kyrkskepp har fantastiska kulörta originalmålningar med kristna motiv.
Här kan besökare cykla och vandra genom det idylliska alplandskapet,
exempelvis längs rutten ” Pfaff enwinkler Milchweg” som är Bayerns enda
”mjölkupplevelseväg” med ett tiotal upplevelsestationer.

STEINGADEN

⬇

km 437

km 23 ⬆

Denna rekreationsort i södra Pfaff enwinkel i skärningspunkten mellan Romantische Straße och Deutsche Alpenstraße är känd för sin världsberömda
rokokokyrka ”Zum gegeißelten Heiland auf der Wies“ (UNESCO världskulturarv), men även för den historiska Welfenkyrkan med dess romantiska
korsgångsflygel. Dessa monumentala byggnadsverk ligger mitt i ett vandringsparadis vid foten av det sagolika alplandskapet.

SCHWANGAU

⬇

km 456

km 4 ⬆

Schwangau är kungaslottens by, omgiven av fyra sjöar och naturskyddsområdet Ammergebirge. Det finns 12 mil promenad- och vandringsleder
samt 9 mil cykelvägar i regionen, och förutom de världsberömda slotten
Neuschwanstein och Hohenschwangau finns här även sevärdheter som
Museum der Bayerischen Könige och utgrävningsplatsen Römervilla med
romerska utgrävningar. För den som vill njuta av wellness rekommenderas
Königliche Kristall-Therme med bastulandskap och ett brett utbud av massagebehandlingar och kosmetiska behandlingar. Via en linbana kan man
åka upp på det 1 730 meter höga berget Tegelberg.

WILDSTEIG

INFO Tourist-Information
Klosterhof 42
82401 Rottenbuch
Tel. +49 (0) 8867 9110-18
Fax +49 (0) 8867 9110-38
www.rottenbuch.de
tourist-info@rottenbuch.de

km 430

km 30 ⬆

Denna statligt certifierade rekreationsort med ett flertal byar och ortsdelar ligger inbäddad bland högmossar och sjöar i Ammergaus och Allgäus
kuperade landskap vid foten av Alperna. Sevärdheter är bland annat församlingskyrkan St. Jakob i barockstil samt en betydande avbildning av
Lourdes-grottan. Området är idealiskt för cykling och vandring för alla som
söker vila och avkoppling. Nordic Walking-Zentrum Wildsteig har 30 km
vandringsleder som sträcker sig genom regionens fantastiska landskap.

HALBLECH

INFO Tourist Information Steingaden
Krankenhausstraße 1
86989 Steingaden
Tel. +49 (0) 8862 200
Fax +49 (0) 8862 6470
www.steingaden.de
tourist-info@steingaden.bayern.de

⬇

km 446

km 14 ⬆

Halblech ligger i naturskyddsområdet Ammergebirge, inbäddad i en bred
dal med fantastisk panoramautsikt över Alperna och fyra pittoreska sjöar.
Slottet Neuschwanstein, Wieskirche och Füssen ligger alldeles i närheten.
På 800 till 2 100 meters höjd över havet kan du njuta av ett 20 mil långt
nätverk av vandrings- och cykelleder, en tur med linbanan upp på berget
Buchenberg, skidliftar, 25 km längdåkningsskidspår, en 2,5 km lång naturlig kälkbacke och mycket annat.

INFO Tourist Information Schwangau
Münchener Straße 2
87645 Schwangau
Tel. +49 (0) 8362 8198-0 • Fax +49 (0) 8362 8198-25
www.schwangau.de • info@schwangau.de

FÜSSEN

Neuschwanstein Hotels & Events, Tel. +49 (0) 8362 9304-0
Königliche Kristall-Therme, Tel. +49 (0) 8362 8196-30

Värt att uppleva

⬇

km 460

km 0 ⬆

Bayerns romantiska själ: I en av de vackraste semesterregionerna, vid
foten av Alperna och slottet Neuschwanstein, ligger Bayerns högst belägna stad på 800 till 1200 meters höjd över havet. I den senmedeltida
stadskärnan med das Hohe Schloss och St. Mang-klostret finns otaliga
konstskatter och byggnadsmonument från stadens nästan 2000-åriga
historia att beskåda. I Füssen kan du njuta av sightseeing, shopping och
avkoppling i romantiska omgivningar.

Våra partner i Schwangau:

Övernattning

⬇

Aktiv semester

Regionala specialiteter

Vinkällare

Bryggeri

Halblech

INFO Touristinformation Wildsteig
Kirchbergstraße 20a
82409 Wildsteig
Tel. +49 (0) 8867 91240-10
Fax +49 (0) 8867 91240-18
www.wildsteig.de
info@wildsteig.bayern.de

11 km

14,90
EURO

på tyska eller engelska

INFO Tourist Information Halblech
Bergstraße 2a
87642 Halblech
Tel. +49 (0) 8368 285
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

Med detaljrika kartor i skala
1:75.000 och vägbeskrivningar från
norr till söder och tvärtom.
14,90
EURO

INFO Füssen Tourismus und Marketing
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Tel. +49 (0) 8362 9385-0
Fax +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de
Vår partner i Füssen:
Luitpoldpark Hotel, Tel. +49 (0) 8362 904-0

För planering av cykelturer och
som en perfekt ledsagare på vägen
rekommenderar vi den officiella
cykelledsguiden för Romantische
Straße (Radtourenbuch
Romantische Straße)

Beställs på:
shop.romantischestrasse.de

Schwangau
6 km
Füssen
Schongau
4 km
Peiting
19 km
Steingaden
12 km
Halblech
11 km
Schwangau
6 km
Füssen
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