Stad, Land, RivierOntspanning in de natuur

HISTORISCH...

De „Lahn“. Vredig gelegen aan
de voet van de Dom. Rustig
kabbelt het water door de
Limburgse vlakte. De Rijn tegemoet, tussen de heuvels
van „Taunus“ en „Westerwald“.
Een rivier, als geschapen voor
verkwikkende, ontspannende en tastbare natuurervaringen, vanuit uitzenderlijke geziehtspunten.
Negmeer weten over Limburg? De plaatselijke Tourist
Information heeft legio informatie voor U. Zoals talrijke tips
uitstapjes voor stad, land en
rivier. Gewoon even bellen. Wij
verheugen ons U te mogen begroeten.

AN DER LAHN

IN LEVEN...
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Tourist Information Limburg
Bahnhofsplatz 2 | 65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon 0049 64 31 - 61 66
Telefax 0049 64 31 - 32 93
touristinfo@stadt.limburg.de
www.limburg.de

WETENSWAARDIG...

LIMBURG - HISTORISCH

Machtig overbrugt de nieuwe “Steinbrücke” de Lahn. Met
aan het hoofd de robuuste brugtoren. Het jaar 1315. Paard
en wagen komen op de weg van Antwerpen naar Byzantium voorbij gehobbeld. Zwaar beladen betalen ze hun
tolgeld. En hopen dat ze enkele meters verderop niet vast
komen te zitten. Reeds in Keulen is men gewaarschuwd.
Voor de smalste Doorgang op deze belangrijkste handelsweg Midden in Limburg. Hoog boven alles uit, torent het
symbool van de stad. De Dom „St. Georg”. Majestueus steken zijn zeven torens uit boven de wirwar van daken, van
de oude vakwerkhuizen. Al van verre lichten zijn steenrode zuilen en arcaden op in middeleeuwse kleuren.
Limburg Heden alsook in het verleden, het bedrijvige centrum van een hele regio. Belangrijke handerlsstad in de
middeleeuwen, centrale districtsstad vanddag de dag. De
overgang naar de moderne tijd van nu is volldig geslaagd.
Limburg biedt werkgelegenheid aan ongeveer 25 000
mensen uit de omgeving. En huisvest 35 000 Limburgers.
Een bruissende stad. Ingesloten tussen „Westerwald“ en
„Taunus“, in het pittoreske „Lahntal“. Een betoverende stad
die uitnodigt om terug te keren.

LIMBURG - BEZIENSWAARDING, ARTISTIEK, TASTBAAR

Op oude sporen door middeleeuwse steegjes. De binnenstad is een van de weinige
onverwoeste, middeleeuwse
stadskernen van Duitsland.
En zu huisvest diverse kostbaarheden: Een van de oudste Duitse vakwerkhuisjes
staat in Limburg: Römer 2-46. In 1289 werd het gotische
„Hallenhaus“ gebouwd Meer
als 700 jaar geleden. Een
huis met een rijk verleden in
woord en geschrift.

LIMBURG - KLOPPEND,
VROLIJK EN GEZELLIG

Muziek, markten en feesten. Waar is het beter feesten dan
in de smalle steegjes van de Limburgse „Altstadt“? Bijvoorbeeld eind juni op het „Altstadtfest“ of eind juli tijdens
de „Rheingauer“ wijnfeesten. Overal, op alle hoeken en

plaatsen staan elkaar verdringende marktkraampjes en
podia. Men zit gezellig samen, praat, lacht, en geniet. Hier
maakt men snel kennis met de beminnelijke aard van de
Limburgers, hun gastvrijheid en hun „Hessische“ levenslust.

