Wat is er te doen in de omgeving van …?

Gerolstein

Gerolstein is een kleine stad in het midden van de Vulkaaneifel, in de
Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De stad is gelegen aan de Kyll. De
gemeente Gerolstein bestaat naast het stadje zelf uit nog een aantal
dorpjes die rondom het stadscentrum liggen. Gerolstein staat vooral
bekend om de mineraalwaterbronnen, de Gerolsteiner Sprudel.

Gerolsteiner Brunnen

Besucherzentrum, Vulkanring, 54567 Gerolstein

Op diverse plekken in de stad borrelt het water op uit bronnen in de
vulkanische ondergrond. Je kan daar vrij je waterflesje vullen.
Gerolsteiner is een van de grotere Duitse mineraalwatermerken. De
bottelarij is gratis te bezoeken vanuit het bezoekerscentrum. Neem
een kijkje bij het bottelproces. Je ziet o.a. hoe de flessen gereinigd en
gevuld worden. In het videolokaal laat men een informatieve
videopresentatie zien over het Gerolsteiner water. Tijdens de
rondleiding mag je natuurlijk ook van het mineraalwater proeven.

Romeinen

Deze regio is sterk onder de invloed van de Romeinen geweest. Overal
vind je wel overblijfselen, zoals Romeinse wegen.
In Gerolstein liggen de resten van Villa Sarabodis. Bijzonder is het
deels gereconstrueerde verwarmingssysteem. De villa herbergt ook
een museum waar je een schat aan vondsten uit het verre Romeinse
verleden kunt bekijken.
(Museum "Villa Sarabodis", Sarresdorferstraße 19, 54568 Gerolstein)
Deze villa kwam aan het licht bij uitgravingswerkzaamheden voor de
Erlöserkirche (Verlosserkerk) die tussen 1907 en 1913 gebouwd werd. Keizer
Wilhelm II financierde een groot deel. De architect van de kerk, Franz
Schwechten, had even tevoren ook de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in
Berlijn ontworpen.

Adler- und Wolfspark Kasselburg
Gerolsteiner Strasse 45, 54570 Pelm

In het Adler- und Wolfspark kunnen zowel volwassenen als kinderen
een aangename dag doorbrengen. De grote blikvanger van het park is
het kasteel van Kasselburg. De ruïnes van dit kasteel dateren uit de
12e eeuw. Een ideaal decor voor een roofvogelshow. In de grote toren
van de burcht vind je ook de volières met valken, arenden, gieren en
haviken. Rondom het kasteel wonen zwijnen, schapen en geiten.
De grootste wolvenroedel van Europa leeft op een terrein van 10
hectare, waardoor de dieren in een natuurlijke leefomgeving gewoon
‘wolf’ kunnen zijn. Twee keer per dag is er een voedermoment.
Daarnaast organiseert het park riddertoernooien, valkendagen en
wolvennachten. En is een grote activiteitenspeeltuin voor de kinderen.
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Zwembad Gerolstein

Hallen- und Freibad Gerolstein, Raderstraße 22, 54568 Gerolstein

Buitenzwembad met diverse ligweides. Rivierlandschap met twee
glijbanen in het kinderbad, Niet-zwemmersgedeelte met glijbaan,
massagekolom, Duikplanken, 25 m zwembad, beachvolleybal en
snackbar.
Binnenzwembad: 10 x 25 m zwembad en kinderbad,
watertemperatuur 28 graden. Kindermiddagen op woensdag.

Wandelen
Gerolsteiner Felsenpad
De gelegenheid om over een kalkrif te wandelen, krijg je niet elke dag.
De dolomietrotsen zijn het symbool van Gerolstein. Aan de rand van
het Munterley-plateau ligt de Buchenlochgrot. Ruim 1,8 miljoen jaar
geleden ontstaan in het gesteente is het gewelf met een lengte van ca.
30 m en een breedte van ca. 4 m erg indrukwekkend. Het bood een
toevluchtsoord aan de mensen uit het stenen tijdperk. Door de
vulkaanring, langs Duitslands grootste mineraalbron en de
majestueuze Kasselburcht geniet de wandelaar op de terugweg van de
klimrots Hustley van mooie uitzichten op het bronnenstadje.
Gerolsteiner Keltenpad
Het Gerolsteiner Keltenpfad is een rondwandeling die begint en ook
weer eindigt in het stadspark vlakbij het station van Gerolstein. Hier
begint het klimmen al met een paar trappen. Als je Gerolstein verlaat
ben je al snel in een bos. In de weilanden die je doorkruist, groeien
veel orchideeën. Een schitterend gezicht wanneer je er in de juiste tijd
bent! Dan volgt een aardige stijging de berg Heiligenstein op. Deze is
506 meter hoog. Als beloning voor de klim is er een prachtig
uitkijkpunt: de uitkijktoren van Dietzenley. Deze is 617 meter hoog en
geeft een adembenemend panoramauitzicht over de Gerolsteiner
dolomieten.

Fietsroute Kyllradweg
De fietsroute ''Kyllradweg'' gaat door Gerolstein en loopt door tot aan
de stad Trier. Door de bus (met aanhanger voor de fiets) die rijdt is het
ook mogelijk om vanuit Gerolstein naar andere plaatsen te gaan om zo
een andere fietsroute te starten. De route volgt de rivier de Kyll,
evenals de trein met 22 stations tussen Keulen en Trier.

Nog meer…
Leuke plekken
Natur- und Geopark
Vulkaneifel
Wallender Born (‘Brubbel’)

Ideeën
Papenkaule krater
Wild- und Erlebnispark Daun

Sportief
Nog meer wandelen (o.a.
Eifelsteig)
Nog meer fietsen
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