EDITIE 2019

Openingstijden van de kabelbaan in 2019:
05-11-2018 – 05-04-2019:
06-04 – 03-11-2019:

za, zo, feestdagen 9.30 – 17.30 uur
dagelijks 9.30 – 19.00 uur

KOMBITICKET VESTING EN KABELBAAN
RETOURTICKET

Indien er speciale evenementen plaatsvinden op de vesting,
worden de openingstijden van de kabelbaan aangepast.
Andere ritten buiten de openingstijden op aanvraag.

Volwassenen 			

14,80 €

Groep volwassenen (vanaf 20 personen) 		

12,60 €

Volwassenen met korting*		

13,40 €

Openingstijden van het Cultuurcentrum
Vesting Ehrenbreitstein in 2019:

Kinderen* 			

6,60 €

Scholieren en studenten*		

8,20 €

April – oktober: 10.00 – 18.00 uur
		
18.00 – 00.00 uur in de regel vrije toegang terrein en gastronomie
November – maart: 10.00 – 17.00 uur
		
17.00 – 00.00 uur in de regel vrije toegang terrein en gastronomie

Kinder- en schoolgroepen 		

5,50 €

Kassa‘s dalstation van de kabelbaan in Koblenz, Konrad-Adenauer-Ufer (Rijnoever)
bergstation en toegangsgebouw, vesting Ehrenbreitstein
Bureau van de kabelbaan in Koblenz, Rheinstraße 6, 56068 Koblenz
Dagkaarten online op www.seilbahn-koblenz.de

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Versie: februari 2019

Openingstijden: ma – vrij 9.00 – 17.00 uur
Rheinstraße 6 • 56068 Koblenz
Tel.: +49 (0)261/201 65 85-0
E-mail: info@seilbahn-koblenz.de
Internet: www.seilbahn-koblenz.de

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Cultuurcentrum Vesting Ehrenbreitstein |
Landesmuseum Koblenz
Greiffenklaustraße • 56077 Koblenz
Tel.: +49 (0)261/6675-4000
E-mail: informationen.festungehrenbreitstein@gdke.rlp.de
Internet: www.tor-zum-welterbe.de

www.seilbahn-koblenz.de
www.tor-zum-welterbe.de

Barrierefreiheit
geprüft

Met de Combi-jaarkaart
kunt u een heel jaar lang zo
vaak als u wilt met de kabelbaan omhoog naar het fort en
genieten van evenementen.

KOMBI-ABONNEMENT (VESTING EN KABELBAAN)

(1 volwassene met max. 4 kinderen) 		

19,00 €

Abonnement volwassenen 		

129,00 €

Gezinskaart II

(2 volwassenen met max. 4 kinderen) 		

31,00 €

Abonnement volwassenen met kortingt* 		

124,00 €

Abonnement kinderen*		

53,00 €

Abonnement scholieren en studenten*

59,00 €

NIEUW!

Volwassenen 			

7,00 €

Groep volwassenen (vanaf 20 personen) 		

5,80 €

Abonnement gezin I

(1 volwassene met max. 4 kinderen)

169,00 €

Volwassenen met korting*		

6,00 €

Abonnement gezin II

(2 volwassenen met max. 4 kinderen)

289,00 €

Kinderen*			

3,50 €

ABONNEMENT VESTING

Scholieren en studenten*		

4,50 €

Kinder- en schoolgroepen 		

3,00 €

Abonnement volwassenen		

43,00 €

Gezinskaart I

(1 volwassene met max. 4 kinderen) 		

8,50 €

Abonnement volwassenen met korting*		

41,00 €

Gezinskaart II

(2 volwassenen met max. 4 kinderen) 		

15,00 €

Abonnement kinderen*		

24,00 €

Abonnement scholieren en studenten*		

33,00 €

RETOURTICKET KABELBAAN
Skyglide Event Deutschland GmbH
Bureau kabelbaan in Koblenz

LENZ

ELBAAN VAN KOB

REITSTEIN EN KAB

VESTING EHRENB

Zoek het
hogerop!

Gezinskaart I

TOEGANG VESTING

Verkooppunten tickets en personalisering abonnementen:

Abonnementskaart

nederlands

ABONNEMENT KABELBAAN

Volwassenen 		

11,00 €

Groep volwassenen (vanaf 20 personen) 		

9,90 €

Abonnement volwassenen 		

115,00 €

Volwassenen met korting*		

9,90 €

Abonnement volwassenen met korting* 		

109,00 €

Kinderen* 		

5,00 €

Abonnementvolwassenen (Abonnementhouders van de evm verkehrs gmbh)

99,00 €

Scholieren en studenten*		

6,20 €

Abonnement kinderen* 		

46,00 €
55,00 €

Kinder- en schoolgroepen		

4,50 €

Abonnement scholieren en studenten*		

Gezinskaart I

(1 volwassene met max. 4 kinderen) 		

15,00 €

Gezinskaart II

37,00 €
50,00 €

(2 volwassenen met max. 4 kinderen) 		

25,00 €

Abonnement kinderen, scholieren en studenten*
(Abonnementhouders van de evm verkehrs gmbh)		

Meenemen van honden of fietsen		

2,50 €

Abonnement hond of fiets		

Avondticket volwassenen (vanaf 18.00 uur)		

8,00 €

Avondticket kinderen (vanaf 18.00 uur)		

4,50 €

KABELBAAN – ENKELE REIS
Volwassenen 		

8,00 €

Groep volwassenen (vanaf 20 personen) 		

7,40 €

Volwassenen met korting* 		

7,40 €

Kinderen* 		

4,50 €

Scholieren en studenten*		

4,90 €

Kinder- en schoolgroepen 		

3,70 €

Meenemen van honden of fietsen		

1,50 €

Avondticket volwassenen (vanaf 18.00 uur)		

6,50 €

Avondticket kinderen (vanaf 18.00 uur)		

3,50 €

Kinderen t/m 6 jaar oud gra
tis!

* KORTING
Volwassenen: Gepensioneerden met legitimatiebewijs, personen met een invaliditeitsbewijs • Ontvangers van een
minimale werkloosheidsuitkering of andere basisuitkeringen • Kinderen: 7 t/m 17 jaar oud • Scholieren, studenten,
leerlingen met legitimatiebewijs, personen die jeugdvrijwilligerswerk verrichten, met legitimatiebewijs.
ABONNEMENT (vanaf datum van het eerste gebruik 1 jaar geldig)
a)	Een abonnement voor de kabelbaan geeft recht op meerdere ritten met de kabelbaan in Koblenz binnen
de officiële openingsuren alsook tijdens alle publieke evenementen, ook buiten de officiële openingsuren
conform aankondiging. Uitzonderingen hierop zijn afgezette zones en evenementen door derden.
b)	Een abonnement voor de vesting geeft recht op toegang tot het Cultuurcentrum Vesting Ehrenbreitstein
tijdens de te betalen openingsuren en tijdens evenementen van Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz (Algemene Directie van het Cultureel Erfgoed in Rijnland-Palts). Uitzonderingen
hierop zijn afgezette zones en evenementen door derden.
c)	Kombi-abonnement: een combinatie van a) abonnement voor de kabelbaan en b) abonnement voor de vesting.
Algemene informatie: het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij gebruik van de kabelbaan in Koblenz komt er een vervoersovereenkomst tot stand met Skyglide Event Deutschland GmbH,
Inselgraben 6/II, 88131 Lindau. De van toepassing zijnde vervoersvoorwaarden zijn te raadplegen aan alle
verkooppunten van kaarten en op www.seilbahn-koblenz.de. Bij verlies of beschadiging van het abonnement
wordt voor het uitvaardigen van een nieuw exemplaar een forfaitaire kostprijs van € 5,00 aangerekend.
Alle prijzen zijn brutoprijzen en incl. 7% btw.
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KABELBAAN VAN KOBLENZ

CULTUURCENTRUM
VESTING EHRENBREITSTEIN |
LANDESMUSEUM KOBLENZ

EVENEMENTEN

De ultieme
Rijnbeleving

Ontdek cultuur
op historische hoogtes

Geniet van leuke
hoogtepunten

Met de modernste kabelbaaninstallatie van heel Duitsland
gaat u vanaf de stedelijke Konrad-Adenauer-Ufer omhoog
naar het bergstation van Fort Ehrenbreitstein. De kabelbaan
van Koblenz is 100 % barrière vrij toegankelijk en kan tot
7.600 passagiers per uur vervoeren ook is het meenemen
van fietsen geen enkel probleem. Dankzij haar panorama
cabines staat de kabelbaan garant voor een onvergetelijke
rit boven de Rijn en behoort ze ongetwijfeld tot de grootste
attracties in het Boven Midden-Rijndal. Geniet van spectaculaire uitzichten, zweef op een hoogte van 112 meter en
ontdek het wondermooi aangelegde landschapspark en grote
speeltuin rond de vesting. Bewonder
tijdens de afdaling het fascinerende Koblenz, de plaats waar
de Rijn en Moezel samenvloeien en tegelijkertijd een van
de mooiste
steden van
Duitsland.

De vesting Ehrenbreitstein ademt historie uit. Dankzij de
13 tentoonstellingsruimtes en de multimediale enscenering
komt de bewogen geschiedenis van een van de grootste
vestingen van Europa op een wel erg spannende manier tot
leven. Vier grote musea nodigen u uit voor een ontdekkingstocht: In de kinder- en familie-expositie “High Tech Römer”
(High Tech-Romeinen, 14-04 t/m 03-11-2019) kan men op
speelse wijze en op de meest uiteenlopende gebieden kennismaken met de enorme technische en organisatorische vaardigheden van de Romeinen. De expositie “Traditie Raiffeisen:
Wetenschap Nieuw Denken” (t/m 03-11-2019)
presenteert Friedrich Wilhelm Raiffeisen als
een van de vaders van het moderne concept
van samenwerking en hoe iedereen de
economie kan veranderen. Ontdek spectaculaire vondsten uit de 1 miljoen jaar
oude geschiedenis van de mensheid, lees
waarom Rijnland-Palts dé wijngaard van
Duitsland wordt genoemd en kom meer te
weten over de geschiedenis van de fotografie.
Verheug u dan maar op de pakkende interpretaties van de koninklijke Engelse ingenieursofficier
Dhr. Humfrey, van de eeuwige soldaat, of van de
Pruisische officier in wapenrok.

ZO VINDT U ONS

NIET TE
MISSEN
!

De mooiste evenementen op het fort*

14-04-2019
18 – 22-04. +
26 – 28-04-2019
17 – 19-05-2019

Festungsfrühling (start van het hoogs
eizoen)
FestungsLeuchten

(lichtspektakel)

NIET TE
Nich
v e r pa
MISSEN
(Naspel van historische gebeurtenissen) s s e n !
!

Landpartie (festival/beurs)
30-05/01/02-06-2019	
Historienspiele
15-06-2019
16-06-2019

Jazznight
 inderfeest ter ere van de familie-ex
K
positie
“High Tech-Romeinen”

23-06-2019 	Vestingfee

19 – 21-07-2019

st “100 jaar Amerikaanse aanwezigh
eid
in Rijnland-Palts”

Wereldmuziekfestival Horizonte
26 – 28-07-2019	GAUKLERFE
STung (Vesting der goochelaars)
08 – 10-08-2019
Muziekfeest op de vesting rond ‘Rhei
n in Flammen®’
(‘De Rijn

27-10-2019

in vlammen’)

Herfstplezier met drakenfeest

Overige evenementen vindt u hier: www
.tor-zum-welterbe.de
*Toegang is inbegrepen bij de Combi-jaar
kaart of de Jaarkaart Festung

Eten en drinken – Voor elk wat wils.
Proviand voor uw veroveringstour vindt u bij de kiosk of in
de biertuin met het mooiste uitzicht van Koblenz. Restaurant
Casino van Café Hahn in het fort biedt een sprookjesachtig
uitzicht en moderne Pruisische gerechten.

Parkeergarages voor personenauto’s in de buurt
van het dalstation van de kabelbaan
PARKHAUS AM GÖRRESPLATZ,
Josef-Görres-Platz 15, 56068 Koblenz
PARKHAUS SCHLOSS,
Neustadt 30, 56068 Koblenz
SCHÄNGEL CENTER TIEFGARAGE,
Clemensstraße 26-30, 56068 Koblenz
Busparkeerplaatsen in Koblenz
(incl. voetpad naar het dalstation van de kabelbaan)
KONRAD-ADENAUER-UFER – ca. 5 minuten
PETER-ALTMEIER-UFER – ca. 7 minuten
WEINDORF KOBLENZ (8 – 20 uur) – ca. 15 minuten
STRESEMANNSTRASSE – ca. 10 minuten
PASTOR-KLEIN-STRASSE – ca. 30 minuten
Busparkeerplaatsen Fort Ehrenbreitstein
(in- en uitrijden mogelijk bij het entréegebouw)
APRIL – OKTOBER:
20 gratis parkeerplaatsen bij de WTS/Greiffenklaustraße
(ca. 10 minuten te voet naar het entréegebouw/toiletten)
NOVEMBER – MAART:
5 gratis parkeerplaatsen bij het entréegebouw
voor de duur van het bezoek aan het fort

