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 Bezoek ons!

Der Weg ist      Der Weg ist   Der Weg ist
  das Ziel

Diese Publikation wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms 
PAUL unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, herausgegeben.

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums: Hier 
investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

NATURLAUB
RHEINLAND-PFALZ
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i HEENREIS
Met de auto: A 61 afrit Rheinböllen, B 50, B 421 
richting Zell/Mosel;, B 49 richting Koblenz; A 48 afrit 
Ulmen, B 259 tot Cochem, B 49 richting Trier tot 
Bremm. Vanaf de  parkeerplaatsen in Bremm of in 

Eller volgt u de informatieborden naar de Klettersteig.
Met openbaar vervoer: - regionale trein van Koblenz of Trier 
tot het station van Ediger-Eller
- van Bullay of Cochem neemt u de “Calmont-Express”, 
buslijn 711.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Om in het gebied van de Calmont te wandelen en te klimmen, 
heeft u stevige schoenen nodig, heeft u geen hoogtevrees en 
beschikt u over een goede lichamelijke conditie. Onderweg 
vindt u enkele hutten, waar u kunt pauzeren en van het 
uitzicht kunt genieten. Op warme zomerse dagen wordt 
aangeraden de wandeltour in de ochtend of in de namiddag 
te ondernemen. Voldoende water en hoofdbedekking mogen 
in uw rugzak niet ontbreken. In een noodgeval belt u met 
112 en geeft u  het “Kaulnummer” door.
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HOOFDROUTE
Het startpunt van de Klettersteig ligt in Eller naast de spoor-
brug en in Bremm boven de kerk. De wandeling die circa drie 
uur duurt, kent ook enkele veeleisende passages. Deze zijn 
uitstekend beveiligd.  Vanaf Eller loopt de route via de “Gal-
gen-lay”hut naar het “Amphitrion” uitzichtspunt. U kunt de 
hoofdroute verlaten door een afsplitsing naar de “Gipfel-
kreuz” te nemen. De hoofdweg leidt u vanaf deze afsplitsing 
langzaam bergafwaarts naar Bremm. 

TERUGWEG OVER DE CALMONT-HOOGTE
Vanaf de Calmont “Gipfelkreuz” leidt de bergweg u langs de 
“Röm. Höhenheiligtum”, de “Vierseenblick” en de “Mosel-
höhenschutz”hut terug naar Eller.

TERUGWEG LANGS DE OEVERS VAN DE MOEZEL
Vanaf Bremm of Eller neemt u het voedpad resp. fi etspad 
gelegen tussen de Moezel en de B49 naar Ediger-Eller of 
Bremm.
Duur: circa 30 minuten.

TERUGWEG MET DE “CALMONT-EXPRESS”
Vanaf Bremm of Ediger-Eller kunt u de bus, “Calmont-Ex-
press”, lijn 711 nemen.

Nadere informatie vindt u op www.calmont-region.de

KLETTERSTEIG
De Calmont Klettersteig werd in 2002 als gemeenschappe-
lijk project door de gemeenten Bremm, Ediger-Eller en Neef 
opgericht.
De Duitse Alpenvereniging heeft het traject voorzien van sta-
len kabels, ladders en steunen voor handen en voeten, zodat 
een veilige beklimming en afdaling wordt  gewaarborgd.

THEMAWEG
De Calmont Klettersteig (A) is één van de vier themawegen 
die het Calmont gebied rijk is – een “geheime tip” van veel 
wandel- en klimvrienden tot ver buiten de landsgrenzen. Tal-
rijke borden met informatie over het cultuurlandschap van 
de steilste wijnberg van Europa, met haar bijzondere fl ora 
en fauna, begeleiden u op het gehele traject.

WIJNBOUW
In de Klettersteig treft u terraswijngaarden aan. De hellin-
gen, waar de wijnstokken op staan, zijn te steil om door de 
boeren bewerkt te worden.  Zij bereiken deze terrassen te-
genwoordig met kleine tandradbanen. 

UITZICHTSPUNTEN, RUSTPLEKKEN, SCHUILHUT-
TEN
Veel plekken, waaronder de op de Calmont gelegen hut bij de 
“Gipfelkreuz” (geopend in de weekenden en op feestdagen, 
vanaf Pasen tot oktober) nodigen u uit om even uit te rusten.

Wetenswaardigheden


