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Wandelen, fietsen, Nordic Walking,
zwemmen, tennissen, hengelen... de
vrije natuur nodigt u uit om actief te
blijven, frisse lucht te ademen, iets
goeds voor uzelf te doen.

Informatie rondom Miltenberg, Bürgstadt
en Kleinheubach over
쐽
쐽
쐽
쐽

bezienswaardigheden, evenementen en stadsrondleidingen
overnachtingsmogelijkheden en arrangementen
fiets- en wandelpaden
groepsprogramma’s en nog veel meer...

Tourismusgemeinschaft Miltenberg · Bürgstadt · Kleinheubach
Rathaus, Engelplatz 69, 63897 Miltenberg, Duitsland
telefoon +49 (0) 9371-404 119, fax +49 (0) 9371 94 88 944
tourismus@miltenberg.info, www.miltenberg.info
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nze plaatsen liggen idyllisch
aan de zuidwestelijke Mainvierhoek, omringd door de
beboste heuvels van de Spessart en
het Odenwoud. Maak een
boottocht op de Main en beleef
daarbij het landschap vanuit een
geheel ander perspectief.

Hartelijk welkom!
Urlaub, Main, Weinberge,
Wanderungen, Radtouren,
Ausstellungen, Fachwerk,
Feste, Konzerte,
Urlaub, Main,
Weinberge,
Radtouren,
Wanderungen,
Kultur, Märkte,

Miltenberg is trots op zijn intacte

U

wilt gewoon eens heerlijk relaxen?
Rust vinden, ontspannen, onbezorgd van
de natuur genieten? Onze hooggelegen
plaatsen, op een paar kilometers afstand
in het Odenwoud gesitueerd, hebben
hun oorspronkelijke karakter weten te
behouden en zijn ware juweeltjes.

historische stadskern met gezellige
hoekjes en straatjes en prachtige
gebouwen. Laat u ontvoeren naar een
stad uit het verleden en heden, uit
vakwerk en bontzandsteen.

O

Geniet van het winkelen, van gezellig

p uw bezoek wachten het slot in
Kleinheubach, in Bürgstadt de
Martinskapel met de Armenbijbel, het
raadhuis uit de renaissance en niet te
vergeten: de wijnbergen.

samenzijn, laat u verwennen door onze
horeca, duik in een andere wereld.

Het hele jaar door kunt u kiezen uit
een boordevolle
evenementenkalender:
stadsrondleidingen of cabaret,
tentoonstellingen of concerten, groot
toneel of kunst met een kleine k,
voordrachten en lezingen.

Het bekijken waard zijn vooral het
wereldbekende ‘Schnatterloch’ (het
‘snatergat’) en het oude marktplein, de
oudste vorstelijke herberg van Duitsland
– het restaurant ‘Zum Riesen’, het oude
raadhuis, de Mildenburg met zijn
romantische binnenhof, het
voortreffelijke museum van de stad, de
wijk Schwarzviertel...

En dan zijn er natuurlijk de feesten:
het volksfeest Michaelismesse,
stadsfeest, wijnbouwersfeest, de
Miltenberger wijnherfst, de
kerstmarkt ...
Wij sturen u graag onze
evenementenkalender toe.
Waar wacht u nog op?

D

e ‘rode’ uit Bürgstadt wordt
niet alleen onder wijnkenners
zeer gewaardeerd – proef hem
zelf eens ter plekke bij een van
onze wijnbouwers!

