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Wandelend verzadigd zijn! 

De regio’s van de PremiumWanderWelten verwennen de wandelaars met nieuwe culinaire concepten  

 

Sinds begin van het jaar kunnen wandelaars in de PremiumWanderWelten de acht premium wandelregio´s 

culinair beleven. U heeft de keuze – zogenaamde kisten voor genieters, traditionele Alpen of de gastheren van de 

“Traufgänger“ (inhoudelijk: waaghals) – bij een premium wandeling behoord ook het gebruik van regionale 

specialiteiten. In plaats van gesloten restaurants maken de PremiumWanderWelten reclame met nieuwe culinaire 

concepten:  

 

Tijdloos genot 

Specialiteiten rond het uur is het motto van de „Traumschleifen“ (droom bochten). Op 19 mei 2017 werden de 

voedingsautomaten geopend. De zogenaamde „Genießerkisten“ (kisten voor genieters) bevatten kleine 

verfrissingen voor tussendoor: kaas en worst maar ook bier en jenever van regionale producenten.  

 

Regionale keuken en gastvrijheid op hoog niveau 

Regionale producten staan ook op de Schwäbische Alp in het middelpunt. Sinds begin van het jaar worden de 

wandelaars en gasten vrolijk van de zes „Traufgänge“ – geselecteerde accommodaties met seizoensgebonden 

themaweken en met liefde gekozen specials. Deze bedrijven zijn gecertificeerd volgens de „Qualitätsgastgeber 

Wanderbares Deutschland“ (keurmerk van accommodaties volgens een aantal gedefinieerde criteria voor 

wandelgasten) en bieden naast culinaire nieuwtjes extra’s voor fietsers en wandelaars.  

 

Huttentocht door het Allgäu 

In het Allgäu beleeft men gezelligheid en het gevoel van „thuis zijn“ in de maar dan 150 Alpen. Nergens elders in 

Duitsland zijn er meer Alpen te vinden dan in de kuur-en vakantieregio Oberstaufen. Tijdens een rustieke lunch 

in een van de hutten kunnen wandelaars kaas uit eigen productie, zelf gebakken brood en andere regionale 

„Schmankerl“ proeven. In combinatie met de frisse lucht in de bergen en het landschapsbelevenis Voralpen word 

uw dag perfect.   

 

Traditionele lekkernijen in het land van Rijn, Moezel en Eifel 

Vrienden van een traditionele regionale keuken zijn in het Rhein-Mosel-Eifel-Land thuis: Vroeger een eten van 

de armelui krijgt de „Döppekooche“ nu een nieuwe kans. Wandelt u op droompaden „Traumpfade“ kunt u dit 

gerecht in een van de restaurant langs de route proeven – traditioneel met spek en ui of zoet met kaneel en 

appels.    

 

Alpen flair in het Noorden 

De noordelijkste premiumwandelregio in Duitsland is het Teutoburger bos met de gezellige hutten in de 

bergweiden en de Beierse gezelligheid met krakeling, witte worst en Kaiserschmarren. Deze regio heeft dan niet 

de hoge bergen van de Alpen te bieden maar op de „Teutoschleifen“ in het Teutoburger land word u zeker fan 

van het Beierse leven.  
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Over PremiumWanderWelten: 

De PremiumWanderWelten zijn acht wandelregio´s in Deutschland die nauw samen werken. De circa 200 

premium wandelroutes, gecertificeerd van het Deutsche Wanderinstitut e.V. bieden wandelbelevenissen voor 

iedereen. 34 kwaliteitscriteria vatten de aspecten samen. De premium wandelroutes bieden bijzonder hoge 

kwaliteit en een breed aanbod na wens van de wandelaars. Door de coöperatie PremiumWanderWelten is het 

voor de wandelaar makkelijker informaties te vinden en word kwaliteit op hoog nieuw gegarandeerd.  

 

Meer informaties over de acht regio’s via 

PremiumWanderWelten c/o TourComm Germany    

Olbrichtstr. 21      

D-69469 Weinheim  

Tel.: + 49 6201 60208-28    

www.premiumwanderwelten.de 

 

Perscontact 

TourComm Germany GmbH & Co. KG 

Jana Goosmann  

Olbrichtstraße 21 

D-69469 Weinheim 

jana.goosmann@tourcomm-germany.com  

Tel.: + 49 6201 60208-28 

 

 

Beeldinformatie 

 

Beeld 1001_Oberstaufen_Bergbrotzeit: Allgäuer Schmankerl  

© Oberstaufen Tourismus GmbH 

Beeld 1002_Geniesserkiste: Versorgungsautomat an den Traumschleifen 

© Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig 

Beeld 1003_Traufgaenge_Gastgeber: Die 6 Partner stellen sich vor 

© Tourist-Information Albstadt    

Beeld 1004_Almhuette: Almhütte an den Dörenther Klippen 

© Tecklenburger Land Tourismus e.V.     
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