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Bier en wijn langs de Main
Main-Radweg voor genieters
De Main kronkelt door het romantische en zonovergoten Frankische wijnland, het idyllische
Hessische landschap afgewisseld met de bossen van het Frankische Woud en het Steigerwald.
Kastelen en kunstzinnig ontworpen kerken vertellen op veel plaatsen over een bewogen
geschiedenis van deze regio in de deelstaat Beieren.
Details over de fietstocht "Bier en wijn langs de Main"
Tijdens deze delicatessenreis langs de Main ervaart u uit de eerste hand waarom deze regio ook
wel bekend staat als de "plezierregio". Een ander soort lekkernij tijdens uw fietstocht over de
Main-Radweg zijn de talrijke steden zoals Bischopsstad Bamberg met zijn op zeven heuvels
gebouwde centrum of universiteitssstad Würzburg. Ze hebben allemaal een onmiskenbare
charme en talloze bezienswaardigheden. De culinaire lekkernijen die u zult ervaren tijdens uw
delicatessetour langs de Main zoals diverse bieren en lokale wijnen, hartige gerechten uit de
regionale keuken zoals Blaue Zipfel (braadwordt gerecht) en Fränkische Schäufele (traditioneel
stoofgerecht).
De hoogtepunten van de fietsvakantie in één oogopslag
Bamberg, keizer- en bisschopsstad gebouwd op zeven heuvelen, oude centrum staat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO
Würzburg, universiteisstad met Slot Marienburg en de residentie van de vorstbisschop met
het grootste plafondfresco ter wereld en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO
Bierfranken, een streek die bekendstaat om de uitstekende bieren die er worden gebrouwen
Weinfranken, talrijke wijndorpjes en wijnboeren waar regionale wijnen kunnen worden
geproefd
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Reisbeschrijving

QR code voor online versie

Recreatief

8 dagen / 7 nachten
Individueel
Bier- en wijnproeverij inclusief
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Reisprogramma
DAG

1

Aankomst in Memmelsdorf bij Bamberg

Individuele aannkomst in Memmelsdorf bij Bamberg. Welkom in Frankisch
Toscane!
Slechts een paar kilometer van de poorten van Bamberg verwelkomt de mooie
stad Memmelsdorf u voor uw delicatessen-tour langs de Main. Check in bij de
gezellige brouwerijherberg Drei Kronen. De eigen brouwerij zorgt voor een keur
aan heerlijke bieren. Overtuig uzelf met een lekkere biercocktail (inclusief). Dit is
de juiste manier om in de stemming te komen voor uw fietsvakantie die helemaal
in het teken staat van bier en wijn.
Bij het hotel staan de huurfietsen (indien van toepassing) voor u klaar.

DAG

2

Memmelsdorf – Hassfurt

U start uw fietsetappe van vandaag met het korte stuk naar Bamberg. Talrijke
bezienswaardigheden wachten op u in deze keizer- en bisschopsstad zoals de
middeleeuwse keizerlijke kathedraal of het oude hof. Het oude centrum staat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. Stap dan weer op de fiets door de regio
Bierfranken, een streek die bekendstaat om de uitstekende bieren die er worden
gebrouwen. Volg de zijrivier de Regnitz naar de Main. U verlaat hier de regio
Bierfranken en komt in de regio Weinfranken, hier vindt u talrijke wijndorpjes en
wijnboeren waar regionale wijnen kunnen worden geproefd. U fietst door het
vakwerkstadje Zeil langs de wijngaarden naar Hassfurt, idyllisch gelegen tussen de
natuurparken Hassberge en Steigerwald.

ca. 40 - 50 km
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DAG

3

Hassfurt – Sommerach

U fiets ontspannen door romantisch gelegen wijndorpjes, langs groene Mainweiden en boomgaarden. Een hoogtepunt van vandaag is zeker de Volkacher
Mainschleife, het grootste rivier meanderslandschap van Beieren. De Main bocht is
uitgeroepen tot landschap beschermingsgebied. Vanaf de Vogelsburg kunt u het
adembenemende panorama van bovenaf zien en uw eerste souvenirfoto maken.
In Sommerach, een van de mooiste dorpen van Beieren, wacht u 's middags een
wijnproeverij tijdens uw delicatessenrondleiding langs de Main.

ca. 55 km

DAG

4

Sommerach – Sommerhausen

Romantisch gelegen dorpen, uitgestrekte wijngaarden en uitgestrekte
boomgaarden begeleiden u vandaag, eerst naar de wijnhandelsstad Kitzingen en
verder naar de "suikerstad" Ochsenfurt. Deze historische oude stad wordt omlijst
door een bijna complete vesting met talrijke stadspoorten en torens. De
vakwerkhuizen en moderne elementen zoals de "ossenwaadbare" fontein in de
oude stad dragen bij aan de bijzondere charme van de stad evenals de oude
hoofdbrug, die wordt beschouwd als de op een na oudste stenen brug van
Duitsland.
De Main volgend, rolt u in een rustig tempo langs stuwdammen en jachthavens.
Uw eindbestemming van vandaag, Sommerhausen, ligt direct aan de rivier. Dit
Frankische wijndorp omringd door een stadsmuur lijkt rechtstreeks uit een
prentenboek te komen. Naast de middeleeuwse flair hangt er een bijzondere sfeer
die is gevormd door wijnmakers, wijnxboeren en kunstenaars. Geniet u de rest van
de dag in de historische stad met het prachtige kasteel en de opmerkelijke
Bartholomäuskerk.

ca. 40 km
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DAG

5

Sommerhausen – Thüngersheim

De etappe van vandaag is wat korter door uw delicatessen rondleiding langs de
Main. U heeft dus wat meer tijd voor sightseeing. Dat is maar goed ook, want
Würzburg moet u langer beleven. Bezienswaardigheden zoals het slot Marienberg,
de Residenz en de pittoreske oude binnenstad mogen niet ontbreken. Of maakt u
een wandeling op het Steinwein-pad: Op de beroemdste wijnlocatie van Würzburg
heeft u bovendien een fantastisch uitzicht op de gehele stad en het dal van de
Main.
Voordat u verder fietst kunt u nog wat drinken bij de Oude Hoofdbrug. Aan het
einde van uw fietsvakantie komt u weer naar Würzburg en kunt u alles bezoeken
waar u vandaag geen tijd voor heeft. U sluit deze fietsdag af in Thüngersheim, een
van de grootste wijnbouwgemeenschappen in Franken, een typisch Frankisch
wijndorp met kronkelende straatjes en liefdevol gerenoveerde vakwerkhuizen. Al
sinds de barok is dit dorpje een adres op het gebied van beeldende kunst. In 1713
werd hier immers een van de grootste Frankische barokke kunstenaars geboren,
de schilder Georg Anton Urlaub. Bezoek de twee magische plekken die een
bijzonder uitzicht bieden op de wijngaard en u nieuwe inzichten geven in de
wijnbouw en wijngeschiedenis. Op de Scharlachberg de VINOMAX - Wine &
Science en op de Johannisberg Wine & Mythology.

ca. 35 km
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DAG

6

Thüngersheim – Marktheidenfeld

Via Zellingen fietst u vandaag onspannen naar het charmante Karlstadt, hier vindt
u nog echte oude stadsromantiek. Drinkt u een kopje koffie in de oude stad,
omringd door muren, torens en poorten en bezoek de Romaans-gotische "kleine
stadskoepel" heilige Andreas en het met trappen omringde stadhuis uit 1422. Als u
het fietspad vervolgt passeert u eerst nog de kasteelruïne, langzaam aan merkt u
een gestage verandering in het landschap: de wijngaarden veranderen in
sprookjesachtige bossen en vergezellen u op uw bier en wijn fietstour langs de
Main.
In Lohr, met zijn pittoreske oude binnenstad, is een langere pauze de moeite
waard. Wandelt u zeker door de wijk Lohrer Fischerviertel, deze middeleeuwse wijk
staat in zijn geheel op de momumentenlijst. Bijzonder pittoresk zijn de
Fischergasse en Muschelgasse, een uitstekende plek voor een heerlijke lunch. Sla
het Slot waarin het Spessartmuseum is gevestigd niet over, een van de grootste
sprookjes iconen, Sneeuwwitje, is hier geboren.
Via Rothenfels en Hafenlohr bereikt u Marktheidenfeld, uw eindbestemming van
vandaag.

ca. 65 km
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DAG

7

Marktheidenfeld – Würzburg

Volg de Main een klein eindje naar Bettingen, voordat u voorlopig afscheid neemt
van de grote rivier. U fietst nu op het fietspad van Aalbach, de Aalbach-Radweg,
ideaal om langs minder bekende stukken te fietsen. Als het een wearme dag is
kunt u afkoelen in het buitenzwembad van Uettingen, dat bijna direct aan het
fietspad ligt. Dit voornamelijk autovrije fietspad volgt u, vergezeld van heerlijke
indukken en enkele hellingen, terug naar Würzburg. De rest van de dag heeft u
nog de tijd om de stad verder te ontdekken zoals de laatgotische Mariakapel, het
Haus zum Falken met zijn luisterrijke rococogevel en de dom St. Kilian, de op drie
na grootste romaanse kerk van Duitsland. In de zomer is deze stad een
aaneenschakeling van wijnfeesten, in september het Internationale
Straatmuziekfestival en het Mozartfest.
Na Slot Marienburg is er nog een hoogtepunt die u zeker ook niet mag missen, de
residentie van de vorstbisschop, sinds 1981 werelderfgoed van UNESCO. Hier
bevindt zich het grootste plafondfresco ter wereld, geschilderd door Giovanni
Battista Tiepolo.
De stad aan de Main is een ideale plek om uw bier en wijntour op de juiste manier
af te sluiten, proost!

ca. 40 km

DAG

8

Terugreis of verlenging

Na het ontbijt eindigt uw fietsvakantie, of boekt u nog een verlenging om langer te
genieten van deze prachtige omgeving.
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Tourkarakter
Het fietspad Main-Radweg loopt vrijwel geheel langs de oevers van de Main, de route vlak is
en er zijn nauwelijks hellingen te overwinnen. De fietspaden zijn goed ontwikkeld,
geasfalteerd en goed bewegwijzerd. Ook geschikt voor beginners en gezinnen. U fietst circa
275 – 285 km, tussen de 35 en 65 km per dag.
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Prijzen / Vertrekdata
aankomstplaats: Memmelsdorf
Seizoen 1

Seizoen 2

17.04.2022 14.05.2022
18.09.2022 02.10.2022

15.05.2022
23.05.2022
19.06.2022
21.08.2022

Zondag

Zondag

Seizoen 3
|
- 29.05.2022
- 26.06.2022
- 17.09.2022

16.05.2022 - 22.05.2022
30.05.2022 - 18.06.2022
27.06.2022 - 20.08.2022
Zondag

Bier en wijn langs de Main, BY-MABi7
Basisprijs

599,00

699,00

799,00

1-persoonskamer
toeslag

199,00

199,00

199,00

U verblijft in traditionele herbergen en bij wijnboeren op 3*** niveau

Onze huurfietsen
prijs

8-versnellingen unisex huurfiets

Unisex E-bike

27-versnellingen unisex huurfiets

89,00

199,00

89,00

Prijzen per persoon in EUR
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Services / Informatie
Services

Inbegrepen
7 overnachtingen zoals beschreven,
inclusief ontbijt
Biercocktail in het aankomsthotel
Wijnproeverij in Sommerach (3
wijnen en een "Weinplootz")
Waardebon voor een
"Brückenschoppen" in Würzburg
(0,25L wijn)
Bagagetransfer(s) max. 20 kg per
stuks bagage
Reismapje 1 x per kamer (Duits,
Engels met route- en
overzichtskaarten, uitgebreide
routebeschrijving,
bezienswaardigheden, belangrijke
telefoonnummers, kofferlabels
Service-Hotline

Niet inbegrepen
Toeristenbelasting, indien van
toepassing, ter plaatse te voldoen
(Optioneel) Retour transfer per
minibus van Würzburg naar
Memmelsdorf elke zondagochtend,
reistijd ca. 3 uur, kosten per
persoon €69,- excl. eigen fiets
(toeslag 19,-), reservering verplicht,
vooraf te betalen. Het is ook
mogelijk om deze transfer aan het
begin van uw reis in te plannen
wanneer u de auto bij het eindpunt
wenst te parkeren.

Aanreisinformatie

Afstand: 536km vanaf Arnhem
Trein: Sation Bamberg, vervolgens
de openbare bus of taxi naar
Memmelsdorf
Parkeren: Gratis openbare
parkeerplaatsen, geen reservering
mogelijk

Vertrek: Neem de trein naar
Bamberg, verbinding elke twee uur
zonder overstappen, duur: ca. 2,5
uur. Vanuit Bamberg de openbare
bus of taxi naar Memmelsdorf

Algemene informatie
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Contact & reserveren
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reis? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u
graag verder.

+31850205242
info@activeonholiday.com

boek nu

https://www.activeonholiday.com/nl/ﬁetsvakanties/bier-en-wijn-langs-de-main-8-dagen?year=2022&print=true

11/11

