WÜRZBURG

⬇ km 0

km 410 ⬆

Deze universiteits- en congresstad aan de Main ligt te midden van wijngaarden, gedomineerd door de vesting Marienberg. Naast de prinsbisschoppelijke residentie (UNESCO werelderfgoed), het barokke praalgebouw van
Balthasar Neumann, behoren in de oude stad de dom, het Neumünster,
de Marienkapelle, het marktplein en de oude Mainbrug tot de bezienswaardigheden. Talrijke musea (bijv. Mainfränkisches Museum, Museum
am Dom, Museum im Kulturspeicher), theaters en aantrekkelijke festivalhighlights (Mozartfest, Africa Festival, Bachdagen van Würzburg) geven
Würzburg ook de reputatie van kunsten cultuurstad. Een bezoekje aan een
van de wijngaarden of een ritje door het Frankische wijnland is zeker de
moeite waard.

TAUBERBISCHOFSHEIM

⬇ km 31

km 379 ⬆

Tauberbischofsheim – de hoofdstad van het district Main-Tauber – is een
van de oudste steden in het „lieflijke dal van de Tauber“. De Türmerstoren
is het symbool van de stad met zijn vele vakwerkgebouwen en wordt omgeven door het paleis van het voormalige keurdom Mainz. Het neogotische
raadhuis met zijn carillon is naast vele andere bezienswaardige gebouwen
het meest karakteristieke bouwwerk aan het marktplein. Olympisch sportcentrum voor de schermsport. VS Schoolmeubelmuseum. Fietsen en wandelen door een ongerepte natuur.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

⬇ km 41

km 369 ⬆

Wijnstad met prachtige kerken uit de bloeitijd van de Frankische barok,
historische bruggen, imposante vakwerkgebouwen en wegkruisen uit zes
eeuwen. Streekmuseum (zwaartepunt wijnbouw), rondleidingen door het
natuur-, cultuur- en wijnpad door het, recreatie-inrichtingen zoals een
verwarmd openluchtzwembad, overdekt zwembad met sauna en solarium.
Direct aan de fietsroute „Liebliches Taubertal“. Start en finish van de MainTauber-Fränkische fietsroute. Heerlijke korte en langere wandelingen door
idyllisch landschap.

WEIKERSHEIM

⬇ km 63

km 347 ⬆

Weikersheim wordt volledig omgeven door wijnhellingen en lokt de bezoekers met zijn luisterrijke renaissanceslot met groots en prachtig aangelegd slotpark in ware Versailles-stijl. Uniek is de volledig behouden binneninrichting uit de 16de tot 18de eeuw. Het marktplein met zijn statige
gildehuizen, de korenbranderij met het Tauberlandse Dorpsmuseum, de
gotische stadskerk en de rococofontein vormt een uniek en harmonieus
geheel. Bovendien beschikt Weikersheim over een zeer goed uitgebouwd
netwerk van wandel- en fietsroutes.

CREGLINGEN

⬇ km 79

km 331 ⬆

Het middeleeuwse gildestadje is een ware bron van ontspanning. Fragmenten van
de stadsversterking, het voormalige paleis en talrijke vakwerkhuizen getuigen
van de bewogen geschiedenis van de stad. Een echte must zijn het Maria-altaar
van Tilman Riemenschneider in de Onze-Lieve-Heerskerk, het Vingerhoedmuseum en het Joodse Museum. In het recreatiedomein Münstersee treft men waterspelen, een blotevoetenpad, een Kneipp-bekken en een zwemmeer aan. Wie van
de natuur houdt, kan ook gaan fietsen of wandelen door de zijdalen, genieten van
een vakantie op de boerderij of zijn intrek nemen in een van de vakantiewoningen.

SCHILLINGSFÜRST

⬇ km 115

km 295 ⬆

Midden in het bosrijke natuurpark Frankenhöhe, aan de grote Europese
waterscheiding tussen Rijn en Donau ligt het officieel erkende herstellingsoord Schillingsfürst. Het symbool van de stad is het op een uitloper
van de Frankenhöhe gelegen barokke kasteel van de vorsten zu Hohenlohe-Schillingsfürst, dat al van ver te zien is.

DINKELSBÜHL

⬇ km 143

km 267 ⬆

Een sinds meer dan 400 jaar haast onveranderd gebleven stadsbeeld, statige kerkgebouwen, fiere handelshuizen en rijke vakwerkarchitectuur maken Dinkelsbühl tot ‘een van
de meest compacte en best bewaard gebleven laatmiddeleeuwse stadsbeelden van Duitsland’, aldus verscheidene kunsthistorici. Het gotische Münster St. Georg, een van de
mooiste hallenkerken van Zuid-Duitsland, domineert tot op vandaag een bijzonder aantrekkelijke oude stad. De ups en downs van 800 jaar stadsgeschiedenis worden tastbaar
levendig in het ‘Huis van de Geschiedenis van Dinkelsbühl – Over oorlog en vrede’. Pure
romantiek kunt u dan weer vinden tijdens een avondlijke wandeling met de nachtwaker.

NÖRDLINGEN

⬇ km 172

km 238 ⬆

Nördlingen, in het hart van de meteorietenkrater Ries gelegen, heeft
nog een middeleeuws stadsbeeld met een volledig bewaarde en rondom
begaanbare stadsmuur/weergang - de enige in zijn soort in Duitsland. Het
historische stadsbeeld wordt gedomineerd door het karakteristieke bouwwerk, de laatgotische hallenkerk St. Georg met de 90 m hoge klokkentoren
„Daniel“, die 365 dagen per jaar kan worden beklommen.

DONAUWÖRTH

⬇ km 212

km 198 ⬆

De voormalige vrije rijksstad Donauwörth ligt aan de monding van de Wörnitz in de Donau en is ontstaan uit een visserskolonie op het eiland „Ried“
in de Wörnitz. De stad heeft een prachtig historisch centrum. Tussen het
raadhuis en het Fugger-huis verloopt de Reichsstrasse waar indrukwekkende patriciërshuizen staan. Het is één van de mooiste straten van ZuidDuitsland.

AUGSBURG

⬇ km 275

km 135 ⬆

De meer dan 2000 jaar geleden onder de Romeinse keizer Augustus gestichte stad is een van de oudste steden in Duitsland. Haar grootste economische bloei bereikte de voormalige vrije rijksstad in de 15e en 16e
eeuw dankzij de handel en de banken van de Fuggers en de Welsers. De historische binnenstad met de fantastische Maximilianstrasse en de paleizen
en patriciërshuizen met hun barok- of renaissancegevels zijn overblijfselen uit deze bloeiperiode.

LANDSBERG AM LECH

⬇ km 321

km 89 ⬆

De stad Landsberg am Lech, een stichting van Hendrik de Leeuw, kan
terugzien op een meer dan 850 jaar oude geschiedenis. Het kernstuk van
de tussen de Lech en de steile rivieroever gelegen oude binnenstad is het
grote marktplein met zijn zelfbewuste patriciërshuizen en het door Dominikus Zimmermann ontworpen raadhuis met prachtige façade. Het plein
wordt beheerst door de smouttoren.

SCHONGAU

⬇ km 361

km 49 ⬆

Het middeleeuwse stadsbeeld met zijn muren, poorten en torens is een
levendig bewijs van de rijke geschiedenis van Schongau. De stad, die rond
1300 stadsrechten kreeg, was bestuurscentrum, nevenresidentie van de
Wittelbachs en Beierse grensvesting aan de Zwabische Lech. Kunstrijk uitgerust is de barokke stadsparochiekerk Mariae Himmelfahrt.

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

Cultuur opsnuiven – Genieten van de natuur –

De romantiek ervaren

Onze partner in Würzburg:
Maritim-Hotel Würzburg, tel. +49 (0) 931 3053-0

De bekendste en meest geliefde vakantieroute van Duitsland

INFO Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Tel. +49 (0) 9341 803-13
Fax +49 (0) 9341 803-991
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de

Wandern

Onze partner in Tauberbischofsheim:
Hotel St. Michael, tel. +49 (0) 9341 84950
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. +49 (0) 9343 501-128
Fax +49 (0) 9343 501-100
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

BAD MERGENTHEIM

⬇ km 51

km 359 ⬆

De voormalige residentiestad van de grootmeesters van de Duitse Orde
heeft sinds jaren een internationale reputatie als badplaats met geneeskrachtige bronnen. Bad Mergentheim is bekend geworden dankzij het
kasteel van de Duitse Orde met slotkerk en museum, de Madonna van Stuppach, het zwemen wellnesspark Solymar en het wildpark. Het marktplein
met het prachtige renaissanceraadhuis en de munsterkerk St. Johannes
wordt omzoomd door fraaie vakwerkhuizen en een barok paleis.

Onze partners in Lauda-Königshofen:
Hotel Becksteiner Rebenhof, tel. +49 (0) 9343 6278-0
Becksteiner Winzer eG, tel. +49 (0) 9343 500-0

RÖTTINGEN

INFO Tourist-Information
Marktplatz 7
97990 Weikersheim
Tel. +49 (0) 7934 102-55
Fax +49 (0) 7934 102-58
www.weikersheim.de • info@weikersheim.de

⬇ km 71

km 339 ⬆

Ingebed tussen zacht glooiende heuvels en wijnbergen ligt de stad Röttingen vlak
langs de Romantische Strasse in het lieflijke Taubertal. Omringd door een historische stadsvesting met nog zeven goed bewaard gebleven verdedigingstorens stelt
Röttingen zich voor, met zijn middeleeuwse stadskern, mooie vakwerkhuizen en
het barokke stadhuis. Bijzonder indrukwekkend is de ca. twee kilometer lange Zonnewijzerroute, waarlangs u maar liefst 25 unieke tijdmeters aantreft. Het hof van
burcht Brattenstein vormt sinds 1984 elk jaar het schilderachtige decor voor het
bekende openluchttheater, de ‘Vestingsspelen van Röttingen’.

Onze partners in Weikersheim:
Kasteel Weikersheim, tel. +49 (0) 7934 99295-0
Werkkring ‘Vakantie op het platteland’, tel. +49 (0) 7934 7251

ROTHENBURG O.D.T.

INFO Tourist-Information
Bad-Mergentheimer-Str. 14
97993 Creglingen
Tel. +49 (0) 7933 631
Fax +49 (0) 7933 203161
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

⬇ km 98

km 312 ⬆

Hoog boven het Tauberdal, waar de Romantische Strasse en de Burgenstrasse elkaar kruisen, rijst het onvergetelijke silhouet van de voormalige vrije
rijksstad op. De bewogen geschiedenis van de stad wordt weerspiegeld in
de opvoeringen van het historische schouwspel „Der Meistertrunk“ en in de
„Schäfertanz“. De goed gevulde evenementenkalender omvat onder andere
de vrolijke kluchten van de Hans-Sachs-Gilde, de Rijksstadfeestdagen, de
beroemde Reiterlesmarkt (kerstmarkt) en natuurlijk ook het Toppler Theater, het openluchttheater in de Noordhof van het Rijksstadmuseum.

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 131

km 279 ⬆

De voormalige vrije rijksstad heeft met de kruisgangspelen één van de
grootste, traditierijke openluchtspelen van Beieren. Het Fränkisches Museum is één van de mooiste volkskunstmusea van Zuid-Duitsland en is net
zo bezienswaardig als het unieke Sängermuseum. Het casino Bayerische
Spielbank bekoort bezoekers door zijn internationale flair; het historische
stadsbeeld en de uitgestrekte omgeving nodigen uit tot ontdekking en
ontspanning.

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

WALLERSTEIN

⬇ km 165

km 245 ⬆

In het hart van de Ries ligt de marktgemeente Wallerstein, gedomineerd door haar
lange geschiedenis als residentie van de vorsten van Oettingen-Wallerstein. Het
centrum van de stad wordt beheerst door de alom bekende pest- of drievuldigheidszuil en de parochiekerk St.-Alban, en weet te bekoren door haar schilderachtige, historische gebouwen. Een ander aantrekkingspunt is het kasteelpark met
het „nieuwe kasteel”. In het midden van de gemeente rijst de ca. 65 m hoge, voormalige rots “Wallersteiner Felsen” op met een fantastisch uitzicht over de Ries.

Onze partner in Dinkelsbühl:
Flair Hotel 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 195

km 215 ⬆

In het dal van de Wörnitz tussen de Zwabische en Frankische Jura ligt het
stadje Harburg. Tussen de Wörnitz en de berg waarop de burcht staat, kronkelt de oude stadskern met vakwerkhuizen en barokke puntgevelhuizen
als een doolhof. Boven de stad torent de machtige Harburg, één van de
best bewaarde burchten van Duitsland en vandaag eigendom van de cultuurstichting zonder winstoogmerk „Gemeinnützige Fürst zu OettingenWallerstein-Kulturstiftung“.

Onze partners in Nördlingen:
Jeugd- en gezinsherberg, tel. +49 (0) 9081 2750575
Beiers Spoorwegmuseum, tel. +49 (0) 9083 340

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 234

km 176 ⬆

Deze stad aan de Lech werd meer dan 750 jaar geleden gesticht als Noordwestelijk
bolwerk van Oud-Beieren. In de stad zijn nog steeds stille getuigen van de oude
vesting zichtbaar, zoals de resten van de stadsmuur of de ‚Luitenantschans‘. De
hoofdstraat is erg aantrekkelijk dankzij haar unieke en als monument beschermde geheel van burgerhuizen uit de 17de en 18de eeuw. Het stadhuis in rococostijl
straalt door zijn majestueuze bouwwijze. Het Tilly-monument herinnert aan de
vroegere veldheer uit de Dertigjarige Oorlog Johan ‚t Tserclaes van Tilly, die bij
de slag bij Rain in 1632 zwaar gewond raakte en aan de gevolgen daarvan stierf.

INFO Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14, Rathausplatz
86150 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 44951630
Fax +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

FRIEDBERG

⬇ km 281

km 129 ⬆

Friedberg, de „oud-Beierse hertogstad op de helling langs de Lech“ – in
1264 gesticht door Ludwig II – laat zich van zijn middeleeuwse kant zien.
Behalve resten van de oude stadsversterking is vooral het centraal gelegen plein Marienplatz met fontein, Mariazuil en renaissanceraadhuis een
bezichtiging waard.

Onze partners in Augsburg:
Böhme event Marketing, tel. +49 (0) 821 44951630

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
Onze partners in Bad Mergentheim:
Best Western Premier Parkhotel, tel. +49 (0) 7931 5390
Flair Hotel Weinstube Lochner, tel. +49 (0) 7931 939-0
Secretariaat van het kuuroord, tel. +49 (0) 7931 965 0
Wildpark, tel. +49 (0) 7931 41344
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Tel. +49 (0) 9338 9728-55
Fax +49 (0) 9338 9728-49
www.roettingen.de
info@roettingen.de

Langeafstandsfietsroute D9
Romantische Strasse
Wandelen met de fiets is naast het klassieke wandelen te voet de
meest met de natuur verbonden manier om de grootse, charmante landschappen en de aantrekkelijke plaatsje links en rechts
van Duitslands oudste vakantieroute te beleven. Wie hier in het
zadel kruipt, wordt beloond met landschappelijke juweeltjes,
met historische hoogtepunten van middeleeuwse stedenbouwkunst en culinaire lekkernijen. Fietswandelaars kunnen hier het
beste ervaren wat Franken, Baden, Württemberg, Zwaben en
Hoog-Beieren te bieden heeft.

INFO Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. +49 (0) 9861 404-800 • Fax +49 (0) 9861 404-529
www.tourismus.rothenburg.de • info@rothenburg.de
Onze partners in Rothenburg o.d.T.:
Hotel Eisenhut, tel. +49 (0) 9861 705-0
Hotel-restaurant Zur Sonne, tel. +49 (0) 9861 2166
Kerstdorp van Käthe Wohlfahrt, 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.feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
Onze partners in Feuchtwangen:
Restaurant-pension Zum Grünen Wald, tel. +49 (0) 9855 9797 0
Hotel-restaurant Lamm, tel. +49 (0) 9852 2500
Beiers Casino 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
Onze partners in Wallerstein:
Brouwerij Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH,
tel. +49 (0) 9081 782201
Kastelen en musea Fürst Wallerstein, tel. +49 (0) 9081 782 300
INFO Verkehrsamt 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
Onze partner in Harburg:
Restaurant Fürstliche Waldschänke Eisbrunn,
tel. +49 (0) 9080 9239100

INFO Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Tel. +49 (0) 9090 703-0
Fax +49 (0) 9090 703-139
www.rain.de • tourismus@rain.de
Onze partners in Rain:
Dehner Blumen Hotel, tel. +49 (0) 9090 760
Dehner Bloementuin, tel. +49 (0) 9090 770
INFO Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 821 6002-611
Fax +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de

Aaneengerijgd als aan een parelcollier beleven bezoekers van
ver en dichtbij de ene kostbaarheid na de andere: historische
oude steden, middeleeuwse stadsmuren met hun verdedigingstorens en poorten, barokke bedevaartskerken, romantische
kloostermuren en de tot steen geworden dromen van de Beierse
Sprookjeskoning. Maar al even aantrekkelijk zijn de wildromantische rivierdalen en visvijvers, en het agrarische, over vele generaties heen gegroeide cultuurlandschap. Schaduwrijke wouden,
een meteorietenkrater uit de oertijd en het indrukwekkende
panorama van de Ammergauer Alpen betoveren de bezoeker, die
makkelijk ter plaatse raakt, maar wel genoeg tijd en gemoedsrust moet meebrengen om al dat nieuwe en fascinerende op zich
te laten inwerken.
Deze afwisselende en unieke fietsroute van Würzburg naar Füssen vereist niet de getrainde kuiten van professionele wielrenners. Er moet geen gebergte overwonnen worden en u hoeft ook
niet bang te zijn voor kuitenbijtende hellingen. Pas in Pfaffenwinkel staan u iets langere en steilere hellingen te wachten, die
echter ook door minder goed getrainde fietsers probleemloos
overwonnen kunnen worden. De fietstoerist moet wel rekening
houden met verscheidene bodemsoorten. De fietsroute Romantische Strasse werd niet zo zeer bedacht voor professionele fietsers op racefietsen, maar eerder voor genotfietsers, die graag het
landschap, de steden en hun bewoners willen leren kennen.
De moeilijkheidsgraad van het traject wordt als licht geklasseerd. De totale lengte bedraagt 460 kilometer. De langeafstandsfietsroute verloopt parallel aan de Romantische Strasse
over rustige zijwegen, verbindingswegen tussen dorpjes, verkavelingswegen en boswegen. Mensen die maar eventjes komen
of weekendtoeristen kunnen ook delen van de route afleggen.
Naast de klassieke fietswandelaars
biedt het landschap tussen Würzburg
en Füssen mooie trajecten om te
mountainbiken.
De langeafstandsfietsroute D9 Romantische
Strasse is overal duidelijk aangegeven.

Luchthaven München, tel. +49 (0) 89 97500

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 358

km 52 ⬆

In het Schönachdal, omgeven door bossen en weiden, ligt Hohenfurch
(1600 inwoners), de poort naar de Pfaffenwinkel. Hier kan de reiziger in
alle rust genieten van de natuur, de gemoedelijke sfeer en het uitzicht op
de Alpenbron. Een uitgebreid net van fiets- en wandelwegen. Maar ook andere recreatiefaciliteiten, zoals paardrijden, tennis, skilanglauf enz. zijn
een uitnodiging voor een echte vakantie.

Onze partner in Landsberg am Lech:

Van april tot oktober rijden de bussen
langs de Romantische
Strasse, die mits reservering ook
fietsen meenemen. Zo kunt u afzonderlijke etappes afleggen of het vertrekpunt van uw reis weer bereiken.

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

Toeristische dienst Ammersee-Lech, tel. +49 (0) 8191 128 247

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 364

km 46 ⬆

De marktstad Peiting, gelegen tussen de rivieren Ammer en Lech, is een
van de oudste vestigingen in het Lech- en Ammerland en heeft zijn dorpse charme weten te behouden. Bezienswaardigheden zijn de parochiekerk
St.-Michael en het kloostermuseum. Of uw hart nu sneller gaat slaan van
natuurpracht of eerder van schatten uit het verleden, of u graag uitgebreid
gaat sporten of liever met leuke mensen een gezellig dagje doorbrengt, de
inwoners van Peiting kijken al uit naar uw bezoek!
Tip bij mooi weer: een tochtje naar de Hohenpeißenberg.

De actuele uurregeling kunt u raadplegen op het internet op
www.romanticroadcoach.de
Gps-gegevens:
www.romantischestrasse.de/Kaart en
gps-gegevens

INFO Tourist-Information Peiting
Ammergauer Straße 2
86971 Peiting
Tel. +49 (0) 8861 6535
Fax +49 (0) 8861 59140
www.peiting.de
touristinfo.peiting@t-online.de

Topografie en afstanden
vlak
lichte stijgingen/dalingen
sterke stijgingen/dalingen
Würzburg
39 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
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
Schongau
4 km

Variant
Oost

Peiting
13 km
Rottenbuch
6 km
Wildsteig
12 km
Halblech

ROTTENBUCH

⬇ km 374

km 36 ⬆

Het officieel erkende herstellingsoord ligt op de hoge oever in het wildromantische dal van de Ammer. Midden in het plaatsje liggen de eerbiedwekkende gebouwen van het 900 jaar oude kanunnikenstift van de augustijnen met de beroemde kapittelkerk „Mariä Geburt“. Fietsen en wandelen in
het idyllische vooralpenlandschap langs bijvoorbeeld de ‘Pfaffenwinkler
Milchweg’, de enige melkbelevenisweg in Beieren.

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 380

km 30 ⬆

Midden tussen natuur- en landschapsbeschermingsgebieden, beschut in
het heuvelige vooralpenland met zijn hoogveengebieden en meren, omzoomd door de bergen in het Ammerland en de Allgäu, ligt dit officieel erkende herstellingsoord met talrijke deelgemeenten. Voor alle mensen die
rust en ontspanning zoeken een ideaal gebied voor fiets- en wandeltochten. Officieel DSV-centrum voor nordic walking.

11 km

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

Schwangau

Als voorbereiding op uw fietstocht
of als ideale begeleider voor onderweg kunnen wij u de officiële fietswandelgids Romantische Strasse

9,90

EURO

STEINGADEN

⬇ km 387

km 23 ⬆

Het erkende recreatieoord in het zuiden van de papenhoek aan het kruispunt van de Romantische Strasse en de Deutsche Alpenstrasse is bekend
omwille van de wereldberoemde rococokerk „Zum gegeißelten Heiland auf
der Wies“ (werelderfgoed van de Unesco). Niet minder indrukwekkend is
het historische munster met een romaansekruisgangvleugel. De belangrijkste bouwwerken liggen te midden van een wandelparadijs in het betoverende Vooralpenlandschap.

SCHWANGAU

⬇ km 406

km 4 ⬆

Het dorp met de koningspaleizen, omgeven door vier meren en het beschermde natuurgebied van het Ammergebergte, met 120 km wandelwegen, de wereldbekende koningskastelen Neuschwanstein en Hohenschwangau en de Romeinse Villa (Romeinse opgravingen). Koninklijke
kristalthermen, een thermen- en saunacomplex met massage- en schoonheidssalons. Kabelbaan naar de 1720 meter hoge Tegelberg.

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.de

Halblech ligt in het beschermde natuurgebied van het Ammergebergte, ingebed in een breed dal met een spectaculair panoramisch zicht op de Alpen
en vier schilderachtige meren. Slot Neuschwanstein, de bedevaartskerk
van Wies en Füssen liggen in de onmiddellijke omgeving. Op 800 tot 2.100
m hoogte kunt u genieten van 200 km wandel- en fietswegen, een ritje met
de zetellift naar de Buchenberg, skiliften, 30 km loipen, een 2,5 km lange
natuurlijke rodelbaan en nog veel meer.

INFO Tourist Information Schwangau
Münchner 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
Koninklijke Kristalthermen, tel. +49 (0) 8362 8196 30

Activiteiten

⬇ km 410

km 0 ⬆

Die romantische ziel van Beieren: Vlakbij de Alpenrand in een van de
mooiste vakantiestreken in Beieren, aan de voet van kasteel Neuschwanstein, ligt op een hoogte van 800 tot 1200 meter de hoogst gelegen Beierse
stad. De binnenstad uit de late middeleeuwen met het Hohe Schloss en het
klooster St. Mang herbergt talrijke kunstschatten en architectuurmonumenten uit de bijna 2000 jaar oude geschiedenis van Füssen. Sightseeing,
flaneren en ontspannen in een romantische omgeving.

Onze partners in Schwangau:

Accommodatie

⬇ km 396

km 14 ⬆

Actieve vakantie

Regionale specialiteiten

Wijnkelders

Brouwerij

Luchthaven

18,00

EURO

Onze partner in Füssen:
Luitpoldpark Hotel, tel. +49 (0) 8362 904-0

Füssen
Schongau
4 km
Peiting

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

INFO Tourist Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Tel. +49 (0) 8362 9385-0
Fax +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de

6 km

in het Duits of het Engels aanbevelen.

19 km

Met een hele reeks kaarten in schaal
1:50.000 en routebeschrijvingen
van noord naar zuid en van zuid naar
noord.

Steingaden

Bestellen via:
www.romantischestrasse.de/shop
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Füssen
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