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100 m hoog
360 m lang
85 cm breed
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In het bezoekerscentrum
(Kastellauner Straße 23) met
restaurant, gezellig terras en
openbare WC krijgt u ook
informatie rondom de hangbrug.

el

Ons kleine museum in het oude
raadhuis (Kirchstr. 24) laat de
ontwikkeling van het energieverbruik
zien. In het museumcafé kun je op
2
zaterdag en zondag zelf gebakken
taart eten met koffie, thee, ...
Tel.: +49 (0)151 70039983
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Pension Kölzer — 5-sterren vakantiewoning & gastenkamers, prachtig en heel
rustig alleen gelegen met heerlijk
3
uitzicht, broodjes-/ontbijtservice,
sauna. www.pension-koelzer.de
Tel. +49 (0)6762 8493, Windorfer Str. 8

Mörsdorf (Hunsrück)
Toegang gratis
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5-Wege-Platz

Ruim 500 personen

Geierlay

Geierlayschleife
Lengte: 6,4 km
Duur: ca. 2,5 uur
Moeilijkheidsniveau: middel
Hoogtemeter: ca. 150 m

De route naar de Geierlay is een ca. 1,5 km lange verharde weg ( ) die
begint bij het bezoekerscentrum Mörsdorf. Startpunten van de ca. 6,4 km
lange route ‘Geierlayschleife’ ( ) bevinden zich ten zuiden van het dorp (Auf
der Lex 7 / bij het trafohuisje) of bij het begin van de hangbrug. De route gaat
over delen van het Saar-Hunsrück-pad, door het dal en over de hangbrug.
Een vaste tred en stevige schoenen worden aanbevolen.

Geniet van de grandioze Geierlay. Bewandel de route Geierlayschleife
( ), het prachtige Saar-Hunsrück-pad ( ) of een van de
droomroutes vol afwisseling ( ).
Bezoekerscentrum in Mörsdorf
Tel.: +49 (0) 6762 9034080
www.geierlay.de
(Nieuws, informatie, openingstijden & evenementen)
Tourist-Information Ferienregion Kastellaun
Marktstraße 16 D-56288 Kastellaun
Tel.: +49 (0) 6762 401698 of 401873
info@kastellaun.com
www.kastellaun.de www.facebook.com/kastellaun
We plannen en organiseren graag uw persoonlijk verblijf. Bel ons
of schrijf ons een e-mail en ons team zoekt voor u de passende
overnachting of een speciaal arrangement, zonder extra kosten!
We helpen u graag!
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Sosberg
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Gebruik uitsluitend en zonder verder te zoeken de aangewezen
parkeerplaatsen. U kunt met de auto niet dichter bij de brug komen!
Het rijden en parkeren op de straten van het dorp is alleen toegestaan
met een vergunning. De parkeerkosten (euromunten meenemen) zijn
voor het onderhoud van de hangbrug.
Touringcars mogen voor het bezoekerscentrum kort blijven staan om
de passagiers in en uit te laten stappen. De busparkeerplaats bevindt
zich aan de L204, richting Treis-Karden, ca. 500m achter het sportterrein.

De langste hangbrug van Duitsland
Midden in Hunsrück

Mosel
Dommershausen
Dorweiler

Lieg
Bruttig-Fankel

Steffenshof
Lahr

Baybachklamm
Heyweiler

Petershäuserhof
Sabershausen

Ellenz-Poltersdorf
B 49

Gerds Brückenhütte — De snackbar
aan de brug, dagelijks vers: patat,
verschillende worstjes (ook
4
vegetarisch), koffie, taart (tel.: +49
(0)172 6516010, centrum, Treiser Str. 1,
in de winter verwarmde tent)

Layensteig

Beilstein

Mannebach

Zilshausen
Dünnbachpfad

Mörsdorf

Korweiler

Beltheim
Saar-Hunsrück Steig
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Altstrimmig

Mittelstrimmig
Liesenich

Forst

Uhler

Sosberg

Roth
B 327

Buch
Grenderich

Mastershausen

Saar-Hunsrück Steig
Reidenhausen
Moritzheim
Hesweiler

B 421

Wohnroth
Krastel

Blankenrath

Kastellaun

Masdascher
Burgherrenweg

5

Als u graag wilt genieten van een
authentieke en regionale keuken,
gekruid met innovatieve specialiteiten
6
en een snufje hartelijke gastvrijheid,
bezoek dan eens Treverer Culinarium.
www.treverer-eck.de (Fuchsgasse 2)
Rosie’s Cafe — voormalige bakkerij,
dagelijks geopend, centrum
(Kastellauner Str. 4) — Hier wordt nog
7
volgens de oude traditie gebakken:
brood, broodjes, taart en nog veel meer.
We kijken uit naar uw bezoek.

Mörz

Geierlayschleife

Een vrolijke sfeer vind je altijd in
het gastvrije familierestaurant
Landgasthof Wickert (Kirchstraße 2)
— met Duitse keuken en stijlvol
ingerichte kamers.
www.landgasthof-wickert.de

Bell
Burgstadt-Pfad
Spesenroth

Het gezellige Pension Platten
(Pohlstr. 9) is zonnig en rustig
gelegen. In een familiare sfeer
wordt u uitgenodigd voor een
ontspannend verblijf.
www.pension-platten.de
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Het familiepension Gasthaus
Wendling ligt direct aan de weg naar
de hangbrug. Op het zonneterras kun
9
je heerlijk vertoeven.
Tel.: +49 (0)6762-1659, Bucher Weg 4,
www.gasthaus-wendling.de
Pension Petryhof — Gastenkamers &
vakantiewoning, ideaal uitgangspunt
voor wandelingen (met de hond) &
accommodaties voor mens en paard. 10
Kastellauner Str. 36
www.petryhof-moersdorf.de
Tel.: +49 (0)6762 8369 (zie groot kaart)

