Taunus - Moezel

Deze rit is in 2017 uitgezet en gereden in juli 2017.
Het plaatsje Boppard, gelegen aan de Rijn, werd als pleisterplaats gekozen. Er zijn voldoende
hotels en restaurants, meestal met terras aan de Rijn.
Wij hebben overnacht in:
Hotel Garni Günther
Rheinallee 40
56154 Boppard am Rhein
Tel: +49 6742 89090
Web: https://www.hotelguenther.de/

Dit is een goed hotel zonder veel franje en wifi werkte uitstekend. De motor kon met een beetje
passen en meten voor het hotel worden geparkeerd; kosten waren er voor de motorfiets niet aan
verbonden.
Er zijn een heen- en een terugweg opgenomen in het
routebestand. De routes lopen
aan de oostkant langs Aken
en om tijd te winnen loopt de
route in Nederland over de
snelweg. De rest gaat binnendoor over mooie wegen. De
terugweg is overigens alleen
mogelijk buiten het weekend,
omdat veel wegen aan de
noordoost kant van het National Park Eifel op zaterdag,
zon- en feestdagen gesloten
zijn voor motorfietsen. Het is natuurlijk ook mogelijk om in dit
geval de heen- en terugweg om te draaien.

Boppard - Hotel Gunter in het midden van de foto

Er zijn vier rondritten vanuit Boppard opgenomen:





R1 Hoch Taunus: een uitgebreide route door het Taunus gebergte en ook het Hoch Taunus
gebergte wordt doorkruist
R2 Taunus kort: een korte route door het Taunus gebergte
R3 Moezel - Bernkastel-Kues: een rit door het Moezel gebied en de lunch is mogelijk in Berkastel-Kues
R4 Taunus-Lahn-Westerwald: een rit door het Taunusgebergte, de Lahnvallei en het Westerwald

Op deze reis werden de route R1 en R3 gereden. Beide routes zijn schitterend, maar route R1 is
ondertussen nog wat verbeterd. De originele route liep door teveel bebouwing in de buurt van
Usingen en de aangepaste route lijkt nu een stuk beter.
In het westelijk deel van het Moezelgebied waren in juli 2017 veel wegen afgesloten, maar dat
betekent dat er dus binnenkort mooi nieuw asfalt te vinden is.

