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tijd voor   

Mainz en Rheinhessen



Mainz en  
Rheinhessen
Het goede leven aan de Rijn. Onder dit motto 
heten Mainz en Rheinhessen bezoekers uit de 
hele wereld van harte welkom.
 
Levensvreugde en een cultuur van 2000 jaar 
vormen dé elementen van de hoofdstad van Rheinland-Pfalz 
en van het ‘Weinerlebnisland’, ook wel het land van duizend 
heuvels genoemd. Het heeft eindeloze wijnbergen, spannende 
en rijke cultuur en hartelijke mensen. 

De bijzondere combinatie van natuur, cultuur en genieten moet 
u eens gevoeld hebben. 
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EuROPEsE uniE
Europees Economisch Fonds voor de ontwikkeling van landelijke regio’s:  
hier investeert Europa in de landelijke gebieden.

Deze aanbieding wordt bevorderd van het ontwikkelingsprogramma  
PAuL met deelname van de Europese unie en de deelstat Rijnland-Palts,  
vertegenwoordigd door het ministerie van Milieu. Landbouw, Voedsel,  
Wijn en Bosbou.

Goed om te weten dat …
… Rheinhessen het grootste wijngebied van Duitsland is

… Mainz met de regio Rheinhessen de wijnhoofdstad van  
Duitsland is

… u kunt wandelen op de sporen van Gutenberg, de Romeinen, 
en Chagall 

…	 Rheinhessen	meer	dan	500	km	goed	aangegeven	fietsroutes	
heeft 

… u er bijna nooit nat wordt – Rheinhessen is een van de  
zonnigste regio’s in Duitsland

… u er als bezoeker de Rheinhessische levensvreugde  
kunt voelen.



in de wijnhoofdstad Mainz en in Rheinhessen, de grootste wijn-
regio van Duitsland, ontstaan de authentieke wijnen volgens 
traditioneel handwerk en met een onovertroffen veelvoud. Veel 
jonge, innovatieve wijnboeren werken er en zetten zich in voor 
de productie van topwijnen, waarbij ze een groot bewustzijn 
voor hun oorsprong en hun regio aan de dag leggen. 

De passie waarmee de wijnbouwers in 
hun kelders werken, is te proeven in de 
typische regionale gerechten. Want ook 
de koks hebben een sterke verbonden-
heid met de regionale keuken en met de 
producten, die perfect harmoniëren met 
de wijnen uit de regio. 

De prettigste manier om wijn uit Rheinhessen te ontdekken? 
Dat is een bezoek aan een van de vele vinotheken die het zegel 
‘Rheinhessen AusGEZEiCHnET’ voeren. Hier krijgen gasten 
uitstekende wijnen geserveerd en ontvangen zij informatie en 
tips over de wijn zelf, over de mooiste uitstapjes en de beste 
locaties. Waarmee de vakantie al direct goed is begonnen!

Wijn & 
genieten 

  in Mainz en Rheinhessen
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Deze of andere wijnbelevingen boeken? Dat kan rechtstreeks op 
www.mainz-rheinhessen.nl

Met de Great Wine Capital Express 
door Rheinhessen

stap in de Weinexpress en ontdek de beste wijn-
hellingen van Rheinhessen. Proef de wijnen, ontdek 
spannende geheimen van de wijnproductie en leer  
een van de meest dynamische wijnregio’s in Duitsland 
van dichtbij kennen.

Great Wine Capital-wijnproeverij 
op het Hofgut Laubenheimer Höhe

Tussen prachtige wijnbergen, hoog boven de daken van 
Mainz en Rheinhessen, ligt het Hofgut Laubenheimer 
Höhe. Hier geniet u van exclusieve wijnen, uitstekende 
regionale gerechten en natuurlijk het prachtige uitzicht. 

Dineren in Mainz: de Weinstube

Probeer de lokale specialiteiten en de Rheinhessische 
wijnen, in de typische gezellige sfeer. in de Weinstuben 
van Mainz is het altijd goed toeven.

Flight-wijnproeverij in het klooster  
Engelthal / wijngoed Wasem Ingelheim 

Geniet van drie uitgelezen wijnen en bijpassende kleine 
gerechten uit de kloosterkeuken. Deze wijn proeverij 
verplicht tot niets. Alleen uw waarneming telt. Het draait 
om ruiken, proeven, genieten. En om de geanimeerde 
gesprekken met andere wijnliefhebbers natuurlijk.

Great Wine Capital – 
Wijnhoofdstad van Duitsland 

Mainz en Rheinhessen – de hoofdstad van Rheinland-Pfalz  
en de grootste wijnregio van Duitsland – zijn sinds juni 2008  
lid van het Great Wine Capitals Global network (GWC). Dit net-
werk verbindt internationaal toonaangevende wijnregio’s en hun 
hoofdsteden. Andere leden zijn bijvoorbeeld gerenommeerde 
namen als Bordeaux, Kaapstad-Cape Winelands, Florence,  
Mendoza, Porto, Bilbao-Rioja, san Francisco-napa Valley, 
Christchurch-south island en Valparaiso-Casablanca Valley.



Rheinradweg 

Rheinhessen beslaat twee dag etappes 
van deze Europese langeafstands-
fietsroute tussen Basel en Rotterdam.  
De route voert via Worms en Mainz 
naar Bingen, langs de Rijn, wijn-
bergen, fruitbomen en bekende 
wijnsteden. 

Selztal-Radweg 

De Selztalradweg is de fietsroute langs 
het riviertje de selz. Deze voert door 
het schilderachtige Rheinhessische 
heuvelland en vormt een idyllische 
route van 68 km. De route loopt van 
Alzey naar de monding in ingelheim 
am Rhein en is grotendeels vlak. Een 
route voor genieters. 

Fietsen 
tussen Rijn en wijnranken
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Op de fiets leert u Rheinhessen en het land van de duizend 
heuvels het beste kennen! Van gemoedelijke fietstocht tot pittige 
tocht: het kan allemaal op de 500 km aan fietspaden in de 
regio. u rijdt langs fruitbomen en wijnbergen, langs rivieren en 
beekjes, van heuvel naar heuvel. Onderweg komt u langs kleine 
en grote steden die altijd een tussenstop waard zijn, zoals 
Mainz, Bingen am Rhein, ingelheim am Rhein, Worms en Alzey.



 Amiche, 32,8 km 
(Bodenheim – Bodenheim)

 Appelbach-Radweg, 42,7 km
 (Marienthal – Bad Kreuznach)

 Hiwwel-Route, 164 km
 (Bingen – Worms)

 Mühlen-Radweg, 42,1 km
 (Framersheim – Gimbsheim)

 Obstroute, 45,4 km
 (ingelheim – ingelheim)

 Rheinradweg, 92,4 km
 (Bingen – Worms)

 Rheinterrassenroute, 50,4 km
 (Mainz-Laubenheim – Worms)

 selztal-Radweg, 68 km
 (Orbis – ingelheim)

 Zellertal-Radweg, 26,3 km
 (Worms – Marnheim)

 Verbindungswege Radrouten

Kaart: Galli Verlag + Vertrieb GmbH, 
Hohenwart

Maßstab (km)

           50 10



Wandelen 
in het land van duizend heuvels

Wie de moeite neemt om te voet het 
landschap te ontdekken, merkt dat het 
dé manier is om andere mensen te leren 
kennen. Er is alle gelegenheid voor 
het ontdekken van verre uitzichten en 
spannende details. naast indrukwekken-
de vergezichten over het milde, weidse 
landschap ontdekt u de kleine dorpjes, 
hofjes en tuintjes van de regio. Vanaf de 
heuveltoppen kunt u bij helder weer kij-
ken tot aan het Pfälzer Wald, de Taunus, 
het Odenwald en het Binger Loch. 

Rheinhessen staat bekend 
om de ‘Hiwweltouren’.  
Deze premiumwandel routes 
hebben een bijzondere 
kwali teitsstandaard als het 
gaat om de route zelf, maar 
vooral ook om de borden  
en markeringen. Het is on-
mogelijk om te verdwalen. 
Probeer het zelf eens!
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Levensgevoel
& cultuur:  

typisch Mainz en Rheinhessen 

Ook de overige steden in het wijnland Rheinhessen hebben 
cultuur in overvloed. Fascinerende architectuur, kunsttentoons-
tellingen, theater, muziek…

ingelheim am Rhein werd dankzij Karel de Grote een plaats waar 
grote politiek werd bedreven. Met de bouw van de Kaiserpfalz 
kreeg de stad historische en culturele status in Europa. De stad 
Worms is vooral bekend als toneel van de 
nibelungensage. Maar u vindt er ook nog 
diverse andere bezienswaardigheden die 
een bezoek aan Worms spannend ma-
ken, zoals de romaanse dom, het oudste 
joodse kerkhof van Europa en de voorma-
lige joodse wijk met de synagoge. En als 
de fascinerende levensgeschiedenis van 
de Hildegard von Bingen u interesseert, 
ontdekt u er alles over in het Historische 
Museum am strom in Bingen am Rhein. 
Al even spannend en geheimzinnig is het wijdvertakte labyrint 
onder de oude binnenstad van Oppenheim. De Katharinenkerk 
die hier staat, geldt als een van de mooiste gotische kerken aan 

de Rijn. En wat dacht u van een tijdreis 
naar de Romeinse oorsprong van het 
stadje Alzey? 

Geniet van de contrasten tussen 
stedelijke flair en landelijke gezellig-
heid, die zijn ingebed in een uniek 
landschap.
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Mainz am Rhein – dat is 2000 jaar cultuur en plezier. De ge-
schiedenis van de hoofdstad van Rheinland-Pfalz draait om 
Romeinen, aartsbisschoppen en keurvorsten. Het is de geboor-
testad van Johannes Gutenberg en heeft unieke bezienswaardig-

heden, zoals het Gutenberg-museum 
met de originele bijbels, de st. 
stephan met de beroemde Chagall-
vensters en de duizendjarige dom 
st. Martin in het hart van de stad. 
De oude binnenstad is bovendien 
vol met schilderachtige straatjes en 
gezellige wijnbarretjes. 



Wat Waar Wanneer

Mainzer Fastnacht Mainz Februari/maart

Gutenberg Marathon   Mainz Mei

Openluchtconcerten: 
summer in the City Mainz Juni – augustus

Volksfeest: 
Johannisnacht  Mainz  Juni

Rijn in vlammen Bingen  Eerste zaterdag  
  in juli

Openluchttheater: 
nibelungenfestspiele Worms Juli en augustus

Wijnfeest:  
Winzerfest nierstein Eerste weekend in   
  augustus 

Volksfeest:  
Backfischfest Worms Laatste weekend in  
  augustus

Wijnfeest:  
Mainzer Weinmarkt Mainz Laatste weekend in  
  augustus +  
  eerste weekend in  
  september

Wijnfeest:  
Alzeyer Winzerfest Alzey  Derde weekend in   
  september

Wijnfeest:  
Rotweinfest ingelheim Laatste weekend in  
  september + eerste  
  weekend in oktober

Mainzer kerstmarkt  Mainz December

Feesten op z’n Rheinhessisch – 
evenementen
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Met volle teugen  
genieten van Mainz 

Mainz heeft een opmerkelijke 
specialiteit: ‘Weck, Worscht und 
Woi’ Ofwel broodjes, worst en 
wijn. Geniet ervan op een van  
de mooiste Duitse markten, in de  
schaduw van de domkerk. u kunt 
gratis met uw mainzcardplus 
naar een wijngoed bij Mainz 
en vijf glazen wijn proberen. 
’s Avonds bieden we u een 
driegangen menu aan in een van 
de oudste wijnbars van Mainz.
 

Ontdek 
het land   

– onze aanbiedingen

Inbegrepen
– Twee overnachtingen in een hotelcategorie naar keuze,  

inclusief ontbijt
– Worstontbijt op de markt van Mainz
– Wijnproeverij: vijf glazen bij de wijnboer
– Driegangenmenu in een typische Weinstube in Mainz
– mainzcardplus (onbeperkt gebruikmaken van het openbaar  

vervoer, vrij entree in alle musea in Mainz, gratis deelname  
aan de stadsrondleiding ‘Het gouden Mainz en zijn beziens-
waardigheden’)

De aanbieding geldt voor twee of meer personen.
Prijs: vanaf € 159 per persoon (tweepersoonskamer),  
€ 209 (eenpersoonskamer), alle weekends van april – oktober.

Lente

Zomer

Herfst

Winter



Mainz en Oppenheim – hoofdstad en 
wijnhistorie in Rheinhessen

slechts enkele kilometers ten 
zuiden van Mainz ligt de Rhein-
hessische wijnplaats Oppen-
heim. Het is een stad met een 
bijzondere sfeer. De hoogtepun-
ten zijn het kelderlabyrint, de zo-
genaamde Oppenheimer onder-
wereld, evenals de historische 
oude stad en de majestueuze 
Katharinenkerk, het belangrijkste 
gotische gebouw tussen Keulen 
en straatsburg. Op deze  
spannende wijnreis geniet u ook 
van een rondrit en wijn proeverij 
tussen de wijnbergen en de an-
ekdotes van wijnboeren.

Fietsen tussen de Rijn en de wijnranken

U fietst door het milde heuvellandschap van de wijnregio Rhein-
hessen, langs de rivieren Rijn en selz. Onderweg ontdekt u de 
steden Mainz en ingelheim en wereldberoemde wijndorpjes. 
Geniet van de prachtige vergezichten, de vele wijnboerderijen, 
de talrijke mogelijkheden om te proeven en te ontspannen. 
Uw ‘basiskamp’ is een gecertificeerd wijngoed ten zuiden van 
Mainz. Hier laat u ’s avonds bij een goed glas wijn uit de regio 
de indrukken van de dag op u inwerken. 

u krijgt suggesties voor routes die u op uw kaarten terugvindt. 
Maar u kunt natuurlijk ook zelf uw route bepalen.
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Inbegrepen
– Drie overnachtingen met ontbijt in het vijfsterren-gastenverblijf 

van een wijngoed
– Wijnproeverij met brood en worst
– Een wijncadeau op uw kamer, een bikeline-fietsatlas Rheinhessen
– Routeinformatie en brochures

Aanbieding geldt voor twee of meer deelnemers.
Prijs: vanaf € 169 per persoon (tweepersoonskamer).
Extra’s: lunchpakket voor slechts € 5 per persoon.

Inbegrepen:
– Twee overnachtingen in een hotelcategorie naar keuze in Mainz
– Twee keer ontbijtbuffet
– Een driegangendiner in een gezellig wijnlokaal in Mainz
– Ondergrondse rondleiding door Oppenheim
– Rondrit door de wijnbergen inclusief ‘Weck, Worscht und Woi’
– Gratis Wi-Fi (als het geboekte hotel dit heeft)

Deze aanbieding geldt vanaf acht deelnemers.
Prijs: vanaf € 169 per persoon (tweepersoonskamer),  
vanaf € 233 (eenpersoonskamer).

Kijk voor de actuele agenda, prijzen en algemene voorwaarden op 
www.mainz-rheinhessen.nl
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Twee dagen Mainz 
voor € 9,95  
– mainzcardplus

– Vrij entree in de musea van Mainz

– Onbeperkt gebruik van openbaar vervoer  
in Mainz en Wiesbaden

– Gratis deelname aan een stadsrond leiding

– 20 % korting op kaartjes van de  
scheepvaartmaatschappij Köln-Düsseldorfer 

– 10 % korting bij evenementen in het  
staatstheater Mainz en het Frankfurter Hof 
Mainz

– 10 % korting op souvenirs van het  
Tourist service Center Mainz

– En nog veel meer!

Heerlijk slapen    
in de wijnstreek 

Luxe of gezelligheid? Het aanbod is enorm. Van vijfsterrenhotel 
in de binnenstad van Mainz via centraal gelegen viersterren-
city hotel tot gezellige pensions in de dorpjes. u bent van harte 
welkom!

Zoekt u een bijzonder vakantieverblijf?  
De wijn  boeren in Rheinhessen ont-
vangen u graag als gast! Zo overnacht  
u midden in de traditionele wereld van 
de wijnbouw. 

Kies een overnachtingsmogelijkheid 
naar wens. 

We helpen u graag op weg en boeken op 
uw verzoek alle overnachtingen voor het 
perfecte verblijf in onze regio. 

 
Meer informatie op www.mainz-rheinhessen.nl
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Rheinhessen-Touristik GmbH
Friedrich-Ebert-straße 17
D-55218 ingelheim am Rhein
T +49 61 32/441 70
F +49 61 32/441 744
info@rheinhessen.info

mainzplus CiTYMARKETinG GmbH
Tourist service Center Mainz
Brückenturm am Rathaus 
Rheinstraße 55
D-55116 Mainz
T +49 61 31/242 888
F +49 61 31/242 889
tourist@mainzplus.com

Tourist Offices

��

��

��

��

���

��

��

�

��

�

�

�

��

��

��

�

��

��

���

���������

�����

���������

�����

����


��������

	����

	����

����

����

	�����
������

���������
������

���

������

�����

�������

���������

www.mainz-rheinhessen.nl




