Kaiserstuhl-Tuniberg

Een paradijs voor vakantiegangers
die wandelen of fietsen met genot willen verbinden

Hartelijk welkom in “Naturgarten Kaiserstuhl”
Allein Voorlichtung
Als eilanden rijzen de wijnbergterrassen van de
Kaiserstuhl en de Tuniberg op uit de Boven-Rijnse
Laagvlakte tussen het Zwarte Woud en de Rijn. De
zonrijkste streek van Duitsland wordt gekenmerkt
door voortreffelijke wijnen, een excellente keuken
en een aantrekkelijk en uniek landschap. Dankzij
het mediterrane klimaat gedijen op de voormalige vulkaan een lieflijke en uitzonderlijke flora en
fauna die u het best met de fiets of te voet kan
ontdekken.

paden ontdekken. 9 themaroutes ontsluiten de
Kaiserstuhl van zuid naar noord en van west naar
oost, waaronder de route ‘Kaiserstuhlpfad’ die al
voor de tweede keer door de Duitse wandelbond
‘Deutscher Wanderverband’ werd gecertificeerd.

Alle routes wijzen de weg naar smaragdhagedissen, wilde orchideeën, holle paadjes in het
lösslandschap, zeldzame vogelsoorten en talrijke andere natuurschatten die deels uniek zijn
in Duitsland. De routes die in sommige plaatsen
Gemengde bossen, wijnterrassen, uitgestrekte be- worden gecompleteerd door lokale themapaden,
schermde natuurgebieden en talrijke fruitbomen staan telkens onder een bepaald motto. Reeds
die in de lente hun bonte bloesempracht als een aan het begin worden de wandelaars met grote
lint over het landschap uitspreiden, bepalen het infoborden over het verloop en de bijzonderhebeeld. In de weilanden en tussen de druivenstru- den van de route geïnformeerd.
iken van de zonnige streek voelen zich zowel zeldzame diersoorten thuis, zoals de bijeneter en de Op het ‘Burgunderpfad’ op
Europese bidsprinkhaan, alsook exotisch aandoen- de Tuniberg staan
de orchideeën. In het westen omstroomt de Rijn als bijvoorbeeld de burgunderdruiven
grens met Frankrijk de wijnbergen.
in het middelpunt. De infoWandelen
Het zonneterras tussen het Zuidelijk Zwarte Woud borden omtrent
en de Rijn kan u te voet op thematische wandel- de wijn zijn geïl-

Landschaft und Natur

lustreerd met cartoons van Peter Gaymann. De
nieuwe themaroutes vervullen bewust de functie
van aantrekkelijke routeverbindingen en zijn afgestemd op en gekoppeld aan het wandelpadennet van de ‘Schwarzwaldverein’, dat enkele jaren
geleden van nieuwe bewegwijzering is voorzien.
Zo is er een uitgestrekt en in de gehele regio Kaiserstuhl uniform bewegwijzerd wandelroutesysteem van ongeveer 500 kilometer lengte ontstaan, dat talrijke combinatiemogelijkheden biedt.
Fietsen
Of u nu een gemoedelijke fietsgenieter bent, een
racefietser met sportieve ambities of op de elektrische fiets altijd de wind in de rug hebt – de
fietsregio met zijn 190 kilometer lange bewegwijzerde fietspadennet biedt voor elke smaak de
ideale route. Tegelijkertijd wordt de kostbare leefruimte van de unieke planten- en dierenwereld
van de Kaiserstuhl beschermd door de bezoekersregulering via de fietspaden.
Er valt veel te ontdekken – spring op de fiets en volg
de fietsroutes op de Kaiserstuhl en de Tuniberg!
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Ca. 500 kilometer bewegwijzerde wandelroutes
en themapaden
Wandelkaart in geheel Duitsland in de
boekhandel verkrijgbaar evenals bij de plaatselijke toeristische diensten
‘Kaiserstuhlpfad’ met kwaliteitslabel ‘Wanderbares Deutschland’
Historische holle paden in het löss
Nordic Walking-trajecten
Wandelingen met gids en natuurexcursies
6 bewegwijzerde fietsrondroutes met uiteenlopende moeilijkheidsgraden
Verhuurplaatsen voor toerfietsen en e-bikes
Fietskaarten met routesuggesties
Tochten door de wijnbergen en tractorritten
Bezichtiging van wijnkelders met wijn- en
sektproeverij
Wijn- en streekfeesten van begin mei tot begin
november
Gezellige wijndorpjes
Talrijke musea en historische gebouwen
Veelzijdige culturele evenementen
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Wekelijks belevenisprogramma
Winkelen in boerderijwinkels en bij regionale
producenten
Met KONUS of regiokaarten gratis met de bus
en de trein
Uitgebreid palet van overnachtingsmogelijkheden – van comforthotel tot vakantie op de
wijnboerderij en van fijnproeversrestaurant tot
knus wijnrestaurant bij de wijnboer
Boekbare all-in aanbiedingen/arrangementen
‘Keizerlijk genieten’-producten, bijvoorbeeld
vulkaanbrood, Kaiserstuhl-ijs, walnotentaart,
diverse oliën van de Kaiserstuhl, zeep, edele
brandewijnsoorten, honing

Tourismusbüro Naturgarten Kaiserstuhl
Marktplatz 16, 79206 Breisach am Rhein
telephone: +49(0)7667-90685-0,
telefax: +49(0)7667-90685-29
www.naturgarten-kaiserstuhl.de
info@naturgarten-kaiserstuhl.de

