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Route
des Vins
Winthagen

Wijnregio Zuid-Limburg
Wist je dat Limburg
dé wijnprovincie van
Nederland is?

Bekijk de route ook online op
visitzuidlimburg.nl/

Startpunt: Kunradersteengroeve,
Bergseweg, Voerendaal

routedesvins-winthagen

Route des Vins Winthagen
door het Land van Kalk
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Ontdek bijzondere verhalen tij-

Nederlandse wijndruiven wordt

dens een rondleiding en proef

op deze rijke kalkbodem ge-

de passie van de wijngaarde-

teeld. Dit - samen met de vele

nier tijdens een wijnproeverij.

Volg ons
Deel jouw mooiste wijnmoment

hellingen én het ambacht van

met #visitzuidlimburg en volg

de wijnbouwer - proef je terug

Val vervolgens heerlijk in slaap

in de wijnen van Zuid-Limburg.

op een prachtig wijndomein.

Niet voor niets heeft wijn uit

Ook leuk om mee te maken: de

het Mergelland en uit Vijlen een

druivenpluk. Help vrijwillig een

beschermde status gekregen.

handje mee met het binnen-

Check: visitzuidlimburg.nl/

halen van de oogst tijdens de

routesdesvins

ons op Facebook en Instagram

Andere Route des
Vins wandelen?

plukdagen in oktober.

via @visitzuidlimburg

Visit ZuidLimburg shops
Colofon

Meer
wijnwandelen?

In de Visit Zuid-Limburg shops

Deze brochure is samengesteld

kun je altijd terecht voor iets

door Visit Zuid-Limburg en

lekkers! Streekproducten,

gemeente Voerendaal.

waaronder Limburgse wijnen,
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wijn rondom Winthagen met

De wijngaarden
in Zuid-Limburg

deze adembenemende wijn-

Land van Kalk is het plateau

Lees er alles over op

route van ongeveer 8 kilome-

van Kunradersteen dat loopt

wijnregiozuidlimburg.nl

ter. Onderweg passeer je 3

van Aken via Bocholtz tot

In de gemeente Voerendaal en

Zuid-Limburg shop in Gulpen,

Voor toeristische informatie over

wijngaarden met verbluffende

Voerendaal en het buitenge-

het Land van Kalk valt er nog

Valkenburg, Heerlen, Sittard of

Zuid-Limburg en Voerendaal kun

uitzichten en vele wijnweetjes.

bied van Heerlen. Wist je dat

meer wijn te ontdekken.

Vaals, laat deze folder zien en

je contact opnemen met

Met informatieborden bij de

de Kunradersteen een rijke

Rondom Ubachsberg en de

ontvang € 1,- korting op een

Visit Zuid-Limburg:

wijngaarden laten Landgoed

voedingsbodem is voor wijn-

Eyserheide maak je kennis

fles van eigen bodem. Lekker

0900 - 555 9798 (€1,- p.g.)

Overst, Wijngaard St. Martinus

gaarden en fruitbomen?

met Wijngoed Fromberg,

Ontdek ook Route des Vins

voor thuis of leuk om iemand

info@visitzuidlimburg.nl

locatie Kalkberg en Wijngaard

De kalksteen zelf is een duur-

Wijngaard St. Martinus locatie

Ubachsberg: een adembene-

cadeau te doen!

Kunrader Vallei je kennis ma-

zaam en natuurlijk bouwpro-

Langeberg, Domaine Salaman-

mende wijnroute van ongeveer

visitzuidlimburg.nl
toerismevoerendaal.nl

ken met hun bedrijf, terroir,

duct dat al door de Romeinen

der en Domein de Vrakelberg.

12 kilometer met verbluffende

druivenrassen, wijnsoorten en

werd toegepast en nu nog

het wijnproces.

overal in het gebied terug te
vinden is in traditionele én

COLMONT

Maar liefst 32 procent van de

Wat is het
Land van Kalk?

Ontdek de Zuid-Limburgse

Wijngaard
Kruisboom

Aan veel van deze wijngaarden
kun je een bezoek brengen.

Een reis langs onze
Zuid-Limburgse wijn

⟵

Tradities en activiteiten

Volg het druifsysmbool langs

moderne gebouwen. Verken

de weg en laat je onderdom-

het Land van Kalk en kijk op

pelen in de wereld van wijn en

landvankalk.com voor fiets-

Kunradersteen, gewoon in de

en wandelroutes, andere activi-

gemeente Voerendaal.

teiten en eet- of slaaptips.

vind je hier. Bezoek de Visit

uitzichten en vele wijnweetjes.
Tijdens de wandeling kom je
langs genoeg horecazaken
waar je een glaasje kunt nuttigen. Dat heb je wel verdiend!

Via de Karstraat kun je beide
wijnroutes combineren. Je
raakt hier niet uitgewandeld!

