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Bezienswaardigheden 
& musea
Dom

De dom van Aken is een van de beroemdste 
monumentale bouwwerken van het avond-
land. Het is de kerk waar meer dan 30 Duitse 
koningen zijn gekroond, de begraafplaats 
van Karel de Grote, belangrijke bedevaarts-
kerk en sedert 1930 kathedraal van het 
bisdom Aken. De dom was in 1978 het eerste 
Duitse bouwwerk dat van de UNESCO de 
status van bijzonder cultuurgoed verkreeg. 
Als u Aken bezoekt mag u een rondleiding 
door de dom daarom niet missen, zeker niet 
wanneer u een liefhebber bent van histori-
sche gebouwen en kerken (zie p. 15).

Missen: 
ma – vrij 7:00, 10:00 uur 
za 7:00, 8:00, 10:00 uur 
zo 7:00, 8:00, 10:00* en 11:30 uur,
18:00 uur (vesper)
(*hoogmis met het Akense Domchor)

Oecumenische middagmeditatie 
di – vrij 13:30 – 13:45 uur

januari – maart:
dagelijks 7:00 – 18:00 uur 
april – december:
dagelijks 7:00 – 19:00 uur

Openingstijden

Domhof 1, 52062 Aachen
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de

Contact

Geen bezichtiging tijdens 
de mis, d.w.z. geen be-
zichtiging voor 11:00 uur; 
za en zo voor 13:00 uur.

Sluiting op korte termijn 
wegens kerkelijke event 
mogelijk.

Opmerking

De dom is met enige 
beperkingen ook toegan-
kelijk voor gehandicap-
ten.

Gehandicapten

Attracties

© Bernd Schröder / ats
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Domschatkamer

De Domschatkamer van de dom van Aken is 
de meest beduidende kerkelijke schatkamer 
ten noorden van de Alpen. Hij bevat sacrale 
kunstschatten, daaronder zijn unieke voor-
werpen zoals het Lotharkruis, de Karelsbuste 
en de Proserpina-sarcofaag. Deze en de vele 
andere schatten vormen in een natuurlijk 
geheel het bewijs voor de grote religieuze 
betekenis van Aken in de middeleeuwen. Indi-
viduele toeristen kunnen de domschatkamer 
met een rondleiding (zie p. 15).

Entree: 5,- €, gereduceerd tarief 4,- €,
groepen vanaf 10 personen 4,- € p. p.,
families: 
(1 volwassen + kinderen tot 17 jaar) 5,- €
(2 volwassenen + kinderen tot 17 jaar) 10,- €
Tickets: Dominformatie

Dominformatie

De Dominformatie is het centrum voor alle in-
formatie rondom de dom van Aken en ontmoe- 
tingspunt voor de rondleidingen door dom en 
Domschatkamer. Alleen hier ontvang je kaarten 
voor de Domrondleidingen en de entree tot de 
Domschatkamer. In de shop van de Dominfor-
matie zijn postkaarten en publicaties rondom 
de Dom en de Domschat verkrijgbaar.

januari – maart: 
ma 10:00 – 14:00 uur 
di – zo 10:00 – 17:00 uur
april – december:
ma 10:00 – 14:00 uur, 
in de adventstijd tot 18:00 uur
di – zo 10:00 – 18:00 uur
De toegang is tot 20 min 
voor sluitingstijd mogelijk.

Openingstijden

Johannes-Paul-II-Str. 
52062 Aachen
tel.: +49 241 47709-140
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de
www. 
aachener-domschatz.de

Contact

januari – maart:
dagelijks 10:00 – 17:00 uur
april – december:
dagelijks 10:00 – 18:00 uur

Openingstijden

Johannes-Paul-II-Str. 
52062 Aachen
tel.: +49 241 47709-145
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de

Contact

Attracties

De schatkamer is toegan-
kelijk voor gehandicap-
ten.

Gehandicapten

De Dominformatie is 
toegankelijk voor gehan-
dicapten.

Gehandicapten

© A. Steindl / ats
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Attracties

dagelijks 10:00 – 18:00 uur
Bij speciale evenementen 
blijft het stadhuis geslo-
ten. Informatie via 
www.rathaus-aachen.de

Openingstijden

Rathaus

Begin 14e eeuw bouwde de burgerij van Aken 
op de grondvesten van het vervallen paleis 
van Karel de Grote het gotische „Rathaus“ 
(stadhuis). Tussen 936 en 1531 vonden op 
deze plek de feestmaaltijden van de konings-
kroningen te Aken plaats. Thans herinnert 
de monumentale kroningszaal nog aan deze 
tijd. Daar bevinden zich ook natuurgetrouwe 
kopieën van de rijksjuwelen, waaronder de 
rijkskroon, het zwaard en het evangeliarium 
van de middeleeuwse heersers.

Entree: 6,- €, gereduceerd tarief 3,- €, gratis 
toegang voor kinderen & jongeren tot 22 jaar

Markt
52062 Aachen
tel.: +49 241 432-7310
www.rathaus-aachen.de

Contact

WC

© B. Schröder / ats

Opmerking

Museumskaart “Six for Six“

De museumkaart „Six for Six” biedt telkens toegang in de vijf stedelijke musea 
(Ludwig Forum, Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum, Centre Char-
lemagne, Internationales Zeitungsmuseum) en „Rathaus“. „Six for Six” is zes 
maanden geldig, kost 14,- € (10,- € met korting) en is verkrijgbaar in de desbe-
treffende Akense musea.
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Attracties

di – zo 10:00 – 17:00 uur
De toegang is tot een
half uur voor sluitingstijd
mogelijk.

Openingstijden

Katschhof 
52062 Aachen
tel.: +49 241 432-4994
info@centre-
charlemagne.eu
www.centre-
charlemagne.eu

Contact

Centre Charlemagne –
Neues Stadtmuseum Aachen

In het nieuwe Stadsmuseum „Centre Char-
lemagne – Neues Stadtmuseum Aachen“ in 
het hartje van het voormalige complex van 
Karel de Grote komen markante stations uit de 
stadsgeschiedenis tot leven: de Karolingische 
tijd, waarin Aken uitgroeide tot het middelpunt 
van het Frankische rijk, Aken als stad waar de 
Duitse keizers werden gekroond en Aken als stad 
van de mondaine badcultuur in de barok. In het 
historisch laboratorium kun je een duik nemen in 
het dagelijkse Karolingische leven en veel dingen 
zelf uitproberen: Hoe zwaar was een maliën-
kolder? Wat voor kleding droeg het gewone 
volk? Waarvan werd de inkt voor de prachtige 
handschriften gemaakt? Laat uitgaande van het 
Neue Stadtmuseum Aachen de Route Charle-
magne beginnen!

Entree: 6,- €, gereduceerd tarief 3,- €, gratis 
toegang voor kinderen & jongeren tot 22 jaar

P   Een invalidenparkeer- 
         plaats is voorhanden

  Toegankelijk zonder 
         hindernissen

WC   Een invalidentoilet  
         is voorhanden

WC

© P. Hinschläger
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Ludwig Forum  
für Internationale Kunst

Het Ludwig Forum voor Internationale Kunst 
Aken is een interdisciplinaire, hedendaagse 
kunstinstelling. Het is gebaseerd op de collec-
tie van Peter en Irene Ludwig met belangrijke 
werken uit de Pop Art, het Fotorealisme en de 
Europese kunst van de jaren 1960 tot nu. De 
verzameling omvat meer dan 3000 werken – 
van kunstenaars als Duane Hanson, Jean-Mi-
chel Basquiat, Andy Warhol, Nancy Graves, 
Neo Rauch, Phyllida Barlow, Jenny Holzer en 
vele anderen. Ze vormt het uitgangspunt voor 
een aantrekkelijk en veelzijdig programma aan 
tentoonstellingen en evenementen.

Entree: 6,- €, gereduceerd tarief 3,- € (speci-
ale prijzen voor bijzondere tentoonstellingen) 
gratis toegang voor kinderen & jongeren 
tot 22 jaar, kleuterscholen en scholen uit de 
Euregio. 

Donderdag is ZENTIS-dag, gratis entree.

Jülicher Str. 97 – 109
52070 Aachen
tel.: +49 241 1807-104
info@ludwigforum.de
www.ludwigforum.de

di – zo 10:00 – 18:00 uur
do 10:00 – 20:00 uur 
do ZENTIS-dag, gratis entree
De toegang is tot een 
half uur voor sluitingstijd 
mogelijk.

Openingstijden

Contact

WC P

© Erro, Venus, 1975. Aus dem Zyklus Tableux Chinois, Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen, 
Schenkung Peter und Irene Ludwig © Erro/VG BildKunst Bonn, 2019. Foto: Ludwig Forum Aachen/Anne Gold

Attracties
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Couven Museum

Tot en met 12 oktober 2019 is het Couven 
Museum gesloten in verband met renovatie-
werkzaamheden.

Sinds 1958 is het „Haus Monheim“ de plaats 
waar bijzonder indrukwekkende getuigenis-
sen van de wooncultuur van de gegoede bur-
gerij worden getoond. De vertrekken bieden 
een sfeervol ensemble van de verschillende 
inrichtingsstijlen van rococo tot Biedermeier. 
In een grote vitrine wordt bij voorbeeld een 
selectie prachtig zilverwerk uit de 18e eeuw 
gepresenteerd. De eerder praktische appara-
ten in de keuken – koffierooster, koffiemolen 
en porseleinen servies – duiden erop dat de 
luxedranken koffie, thee en chocolademelk in 
de 18e eeuw ook hun weg naar de welgestel-
de burgers hadden gevonden.

Entree: 6,- €, gereduceerd tarief 3,- €, gratis 
toegang voor kinderen & jongeren tot 22 jaar

di – zo 10:00 – 17:00 uur  
De toegang is tot een 
half uur voor sluitingstijd 
mogelijk.

Openingstijden

Hühnermarkt 17
52062 Aachen
tel.: +49 241 432-4421 
info@couven-museum.de
www.couven-museum.de

Contact

De Couven Museum is 
met enige beperkingen 
ook toegankelijk voor 
gehandicapten.

Gehandicapten

© A. Herrmann / ats

Attracties
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Grashaus

Aken is de stad van de Karelsprijs en heeft 
een bijzondere plicht om jonge mensen in 
aanraking te brengen met het moeilijke thema 
Europa. Dat gebeurt in het zogenaamde 
„Grashaus“, station „Europa“ op de Route 
Charlemagne. Het „Grashaus“ is een van 
de oudste gebouwen van Aken en van groot 
historisch belang. Ofschoon de pedagogen 
zich met de striptekeningen van de Berlijnse 
kunstenaar Andree Volkmann en de moderne, 
interactieve media-stations hebben ingesteld 
op een jong publiek, is de fraaie, oude archi-
tectuur toch bewaard gebleven. Bezoekers 
kunnen – na aanmelding – het huis met de 
historische oorkondenzaal en de „kapel“ 
bezichtigen.

Entree: alleen binnen geboekte groepen of 
als deelnemer van de openbare rondleiding 
2,- € (zie Tip) 

Suermondt-Ludwig-Museum

Het Suermondt-Ludwig-Museum bevindt 
zich in een tussenperiode. Het huis krijgt een 
nieuw airconditioningsysteem en is tot 2020 
alleen open voor speciale gelegenheden – 
bijvoorbeeld dinsdag van 13:00-13:15 uur voor 
de KUNSTPAUZE (pas vanaf september 2019 
weer, daarvoor is zomerpauze).

In de tussenperiode wordt onderzoek gedaan, 
gearchiveerd, gecatalogiseerd, gerestaureerd 
en worden tentoonstellingen voorbereid. Kijk 
uit naar de grote Dürer-tentoonstelling die op 
7 oktober 2020 van start gaat!

Wilhelmstr. 18
52070 Aachen
tel.: +49 241 47980-40
info@suermondt-ludwig-
museum.de
www.suermondt-ludwig-
museum.de

Contact

WC

Attracties

© A. Herrmann / ats

Openbare rondleiding in 
het Duits over geschiedenis, 
bouwhistorie en nieuw 
gebruik van het Grashaus 
elke za om 15:00 uur. Alleen 
na aanmelding op +49 241 
432-4998 of  
museumsdienst@ 
mail.aachen.de

Tip

Fischmarkt 3
52062 Aachen
tel.: +49 241 432-4998
museumsdienst@
mail.aachen.de
www.grashaus-aachen.eu

Contact

WC
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Internationales Zeitungsmuseum

Het „Internationales Zeitungsmuseum“ 
(Internationale Krantenmuseum) biedt in 
een indrukwekkend woonhuis uit de 15e 
eeuween van de meest actuele en informa-
tieve presentaties omtrent de internationale 
mediawereld van de 21ste eeuw. Met thema’s 
als „Van Gebeurtenis tot Bericht“ of „Leugen 
en Waarheid“ biedt het mediacompetentie op 
een aanschouwelijke en moderne manier. De 
wereldwijd unieke collectie berust op een be-
stand van ca. 300.000 internationale kranten 
uit vijf eeuwen.

Entree: 6,- €, gereduceerd tarief 3,- €, gratis 
toegang voor kinderen & jongeren tot 22 jaar

CHIO Aachen-Museum/History Tour

Het is het beroemdste ruitertoernooi ter 
wereld: Het CHIO Aachen. Meer dan 350.000 
bezoekers zijn elk jaar weer in de ban van 
de wedstrijden in vijf disciplines. In het CHIO 
Aachen-Museum zijn de hoogtepunten uit 
meer dan honderd jaar te zien – zoals de 
ruiterlaarzen van Hans Günter Winkler – plus 
historische bokalen, medailles en talloze 
curiosa. Een andere bijzondere gebeurtenis is 
de „History Tour“. Informatieborden op het 
CHIO Aachen-terrein informeren bezoekers nu 
over de bouwkundige ontwikkeling van het 
toernooiterrein

Entree: gratis

di – zo 10:00 – 17:00 uur
De toegang is tot een
half uur voor sluitingstijd
mogelijk.

Openingstijden

Pontstraße 13
52062 Aachen
tel.: +49 241 432-4910
izm@mail.aachen.de
www.izm.de

Contact

© P. Hinschläger

WC

CHIO Aachen-Museum
woe, vrij 12:00 – 17:00 uur

History Tour 
werkdagen 8:00 – 17:00 uur

Openingstijden

Albert-Servais-Allee 50
52070 Aachen
tel.: +49 241 9171-0
museum@chioaachen.de
www.chioaachen.de

Contact
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Büchel-Museum

In een van de oudste herenhuizen van Aken, 
de Rote Burg, is sinds eind 2018 het Bü-
chel-museum gehuisvest. Als eerste centrale 
expositie wordt een uitgebreide collectie 
grafisch en ander werk van de in 1870 in Praag 
geboren kunstenaar Emil Orlik gepresenteerd. 
Indrukwekkend zijn diens gekleurde houtsne-
den – een techniek die Orlik tijdens zijn reizen 
naar Japan leerde. 
Daarnaast zijn in het nieuwe museum 
wisselende tentoonstellingen van regionale 
kunstverzamelaars gepland alsmede literaire 
avonden met lezingen en muzikale avonden 
ter bevordering van jonge kunstenaars. 
 
Entree:  6,- €, gereduceerd tarief 3,- €, gratis 
toegang voor kinderen & jongeren tot 22 jaar,  
groepen tot 10 personen op afspraak.

do – zo 12:00 – 18:00 uur

Openingstijden

Büchel 14, 52062 Aachen
tel.: +49 171 4224434
info@ 
roteburg-buechelmuseum.de
www. 
roteburg-buechelmuseum.de

Contact
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NAK. Neuer Aachener Kunstverein

De NAK werd opgericht in 1986. De NAK speelt 
niet alleen een centrale rol als het gaat om de 
lokale kunstscène maar vindt internationale 
erkenning als innovatief platform voor hed-
endaagse kunst. De tentoonstellingen van het 
NAK gaan altijd vergezeld van een gevarieerd 
omlijstend programma.

Entree: 2,- €, gereduceerd tarief 1,- €, 
groepen van 3 – 5 personen 5,- €

Abdijschat St. Johann-Baptist 

St. Johann-Baptist bepaalt het uiterlijk van 
de wijk Burtscheid met zijn barokke koepel-
bouw. Binnen zijn muren bewaart de abdij een 
belangrijke kerkschat. Deze is onderverdeeld 
in vier delen: liturgische schalen en bekers, 
reliekschrijnen, mozaïek-iconen en misge-
waden. De oudste relikwie is een voormalig 
bergkristal-parfumflesje uit Egypte uit het jaar 
990. Het abdissen-kruis uit 1230 en de buste 
van de heilige Johannes de Doper verrijken de 
verzameling.

Entree: 2,50 €, gereduceerd tarief 2,- €, 
Groepen op afspraak

di – zo 14:00 – 18:00 uur

Openingstijden

Passstr. 29, 52070 Aachen
tel.: +49 241 503255
info@
neueraachenerkunstverein.de  
www.
neueraachenerkunstverein.de

Contact

Abteiplatz, 52066 Aachen 
tel.: +49 241 96101-0 
abteischatz@st-gregor-
von-burtscheid.de 
www.st-gregor-von- 
burtscheid.de

Contact

elke 1e zaterdag en 3e 
woensdag van de maand 
van 15:00 – 17:00 uur
(inclusief ca. 30 minuten 
rondleiding)

Openingstijden

Kleine leidraad (DE, EN, 
FR, NL )verkrijgbaar.

Tip

© V. Spühlbeck / ats
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Kunsthaus NRW Kornelimünster

Het Kunsthaus NRW Kornelimünster biedt 
met zijn tentoonstellingen en zijn collectie 
een kijkje in het heden en de toekomst van 
de kunstscene in Noordrijn-Westfalen. De 
deelstaat NRW stimuleert sinds 1948 jonge 
kunstenaars door de aanschaf van werken, 
o.a. van: Karl Otto Götz, Ernst Wilhelm Nay, 
Günther Uecker, Gerhard Richter, Sigmar Pol-
ke, Katharina Sieverding, Bernd en Hilla Be-
cher, Andreas Gursky, Gregor Schneider, Gerd 
en Uwe Tobias of Erika Hock. Het Kunsthaus 
is gehuisvest in de kloosterresidentie van de 
oude rijksabdij, die vanaf 1719 werd verbouwd 
tot een schitterend barokkasteel met fraai 
stucwerk en muurschilderingen.

Entree: gratis

Zollmuseum Friedrichs

Het „Zollmuseum Friedrichs“ (Douanemuse-
um) is een levendig centrum ter herinnering 
aan de Europese grensgeschiedenis. Zo’n 
3.000 stukken laten de geschiedenis van de 
douane en haar ontwikkeling als bron van 
inkomsten tot aan de beschermer van de 
inheemse economie zien. Hiertoe behoren 
documenten van de zogenaamde ,zondige 
grens‘ in de jaren 1950. Verder zijn er verbo-
den souvenirs te zien, zoals opgezette beren, 
tassen van krokodillenleer, ivoor, slangenhuid 
en voorbeelden van merkpiraterij. 

Groepsrondleidingen:  
werkdagen 30,- €, zon- en feestdagen 40,- €,
klassen: werkdagen 20,- €,
zon- en feestdagen  25,- €

Horbacher Straße 497
52072 Aachen
tel.: +49 241 9970615
zollmuseum@
mail.aachen.de
www.zollmuseum-
friedrichs.de

Contact

Rondleidingen voor 
individuele gasten en 
gezinnen elke 1e en 3e 
zondag van de maand om 
11:00 en 14:30 uur. Entree 
en rondleiding gratis. Tel. 
aanmelden is vereist!

Groepsrondleidingen
na afspraak.

Opmerking

Abteigarten 6
52076 Aachen- 
Kornelimünster
tel.: +49 2408 6492
info@kunsthaus.nrw.de
www.kunsthaus.nrw.de

Contact

do, vrij, za
14:00 – 18:00 uur
zo 12:00 – 18:00 uur

Openingstijden

© Bettina Marx Foto: C. Brunn
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© J. Niermann / ats

Stadsrond-
leidingen

Stadsrondleidingen
Rondleiding oude stadskern

Data: za + zo + feest-dagen 11:00 uur, 
1.4. – 31.12. ma-za 14:00 uur
Kosten: 8,- €, kinderen 6-13 jaar 3,50 €, 
Taal: Duits
Duur: ca. 1,5 uur
Trefpunt: Tourist Info Elisenbrunnen
Tickets: in de Tourist Info of op  
www.aachen-tourismus.de

       Tour of the old town
Data: 1.4. – 31.12., za 11:00 uur
Kosten: 10,- €, kinderen 6-13 jaar 4,50 € 
Duur: ca. 1,5 uur
Trefpunt: Tourist Info Elisenbrunnen
Tickets: in de Tourist Info of op  
www.aachen-tourismus.de

Stadhuisrondleiding

Data: 1.4. – 31.12., za/zo 10:30 uur
Kosten: 11,- €, gereduceerd tarief 8,- € 
(entree inbegrepen), kinderen en jongeren
tot 21 jaar 5,- €
Taal: Duits
Duur: ca. 1 uur 
Trefpunt Foyer stadhuis
Tickets: in de Tourist Info of op  
www.aachen-tourismus.de 

Onze stadsrondleidingen 
en rondritten zijn slechts 
tot op zekere hoogte ge-
schikt voor gehandicapten. 
Graag informeren we u 
hierover via booking@
aachen-tourismus.de

Gehandicapten

Bij speciale evenementen
kan het stadhuis niet 
worden bezichtigd.
Informatie:  
+49 241 18029-50

Opmerking

EN
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Domrondleiding

Data: ma – vrij 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00* uur
za 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00* uur 
(*alleen van april – december)

zo 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uur 
Kosten: 5,- €, gereduceerd tarief 4,- €
Taal: Duits   Duur: ca. 45 minuten
Trefpunt & kaartverkoop: dominformatie

Rondleiding door de 
Domschatkamer

Data: za 11:00 uur
Kosten: 8,- €, gereduceerd tarief 7,- €
speciale prijzen voor gezinnen
Duur: ca. 45 minuten 
Trefpunt & kaartverkoop: dominformatie

Eat the World

Weg van de gebaande toeristische paden biedt 
Eat the World heel speciale stadsrondleidingen
met een buitengewone touch: Bij Eat the 
World krijg je de smaak van Aken echt te 
pakken! Lokale kleine restaurants en winkels, 
gourmetzaken, patisserieën en bakkerijen 
bieden op elke Eat the World tocht uitstekende 
‘voorproefjes’ van hun delicatessen aan. Ver 
weg van de massaproductie en restaurantke-
tens vindt u tijdens een Eat the World tocht 
veel regionale producten, met liefde gemaakt 
en bereid.

City Guide ‘FLApp‘ 

Wat verbindt de dom van Aken met multime-
diaspecialisten van de technische universiteit 
van Aken, de RWTH? De app van het Future 
Lab Aken legt het uit. Deze leidt u via 13 sta-
tions van de oude binnenstad naar de campus 
van de RWTH in het centrum. In compacte, 
eenvoudig te begrijpen bijdragen presenteert 
hij spannende projecten aan de universiteiten 
van Aken – van kunstmatig gemaakt parel-
moer tot speciale vesten voor slechtzienden.

Rondleidingen in Engels: 
dagelijks om 14:00 uur

Tip

Kaarten voor de openbare 
Dom- en Domschatkamer-
rondleidingen kunnen niet 
worden gereserveerd!

Bij speciale evenementen
kan de dom niet worden 
bezichtigd. Informatie via
www.aachenerdom.de

Opmerking

Stadsrondleidingen

www.eat-the-world.com

Internet

De app is beschikbaar 
voor iOS en Android. 
Meer informatie op: 
www.futurelab-aachen.de

Opmerking
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CityTour Aken

Ontdek met de dubbeldekkercabriobus
tijdens een toer van 2 uur Aken en omgeving.
Het Ticket biedt u de mogelijkheid om een dag 
lang bij 15 verschillende haltes in en uit te 
stappen.

Data: april – oktober, woe – zo 

10:30, 13:00 en 15:30 uur 
november/december, za 13:00 uur
Duur: ca. 2 uur
Kosten: 15,- €, kinderen 4-14 jaar 8,- €,
Voor elke betalende volwassene max. twee 
kinderen (4 –14 j.) gratis. 
Talen: DE, EN, FR, NL, I, E, RUS, SWE, JAP, CHI
Vertrek: vanaf Elisenbrunnen 
ASEAG bushalte H.5 
Tickets: in de Tourist Info, direct bij de  
buschauffeur van de CityTour of op  
www.aachen-tourismus.de

Stadsrondrit

Data: za 14:30 uur
Kosten: 12- €, kinderen 6-13 jaar 8,- € 
Taal: Duits
Duur: ca. 2 uur
Trefpunt: Tourist Info Elisenbrunnen
Tickets: in de Tourist Info of op  
www.aachen-tourismus.de 

www.cityfahrten.de

Internet

Rolstoelrijders in begelei-
ding van een betalende
persoon gratis. 

Opmerking

© ats
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Voorwaarde voor deelna-
me aan een Segway toer 
is het bezit van een geldig 
rijbewijs (min.brommer-
rijbewijs) en men dient 
minimaal 15 jaar te zijn.

Opmerking

www.aixdrive.de 

Internet

aixdrive Segway-toeren

Een stadsrondleiding waarbij u op volle toeren 
komt: ontdek Aken met een Segway-toer.
Na een korte inleiding in de techniek en een 
proefrit leert u Aken en zijn omgeving op een
ietwat andere manier kennen. Er worden 
verschillende toeren aangeboden, zoals de City 
Toer, de Lousberg Toer, de Drielanden Toer of 
de toer „In het spoor van Karel de Grote“.

Data: dagelijks op afspraak
Kosten: vanaf 44,- €, 
Talen: DE, EN, FR, NL 
Duur: min. 90 minuten

3,95 €

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karl
führt durch

Aachen

EN

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karl
führt durch

Aachen

FR

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karlführt durchAachen

DE

www.aachen-tourismus.de

Keizer Karel
leidt rond
door Aken

Keizer Karel leidt rond door Aken

Verken de oude binnenstad van Aken met de 
gids „Keizer Karel leidt rond door Aken“ en via 
de messing nagels in de grond. Tussendoor komt 
keizer Karel regelmatig aan het woord en vertelt 
wetenswaardigheden en kleine anekdotes.

De stadsgids is in vijf 
talen (DE, EN, FR, NL, ES) 
voor 3,95 € verkrijgbaar 
in de Tourist Info Elisen-
brunnen.

Opmerking

Stadsrondleidingen
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Chronoskope® in Aken

Door de wereldwijd unieke Chronoskope® heeft 
men in de binnenstad van Aken de mogelijkheid 
om een tijdreis door de geschiedenis van de kei-
zerstad te beleven. Het gaat om circa 2,50 meter 
hoge metalen zuilen met drie lenzen waar je op 
verschillende hoogtes doorheen kun kijken. Deze 
bieden jong en oud een kijkje in het verleden. Per 
knopdruk worden gratis twee minuten durende 
animatiefi lmpjes met interessante Informatie 
in vier verschillende talen afgespeeld (DE, EN, 
FR, NL). De plekken waar de Chronoskope® zich 
bevinden, zijn zorgvuldig gekozen op basis van 
de verschillende thema´s. De zes thema´s zijn: De 
Dom van Aken, het Stadhuis, de Palts van Karel 
de Grote, de Granustoren, het Capitulare de Villis 
– de kruidentuin van Karel de Grote en tot slot de 
Minerale-Thermale Bronnen waarvoor Aken tot 
de dag van vandaag bekend is.

www.chronoskope- 
aachen.de

Internet

© Wilhelm Leisten Lorent
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Route Charlemagne –
Een wandeling door de geschiede-
nis van Aken

De „Route Charlemagne” is een verken-
ningstocht langs alle grote bezienswaar-
digheden van de binnenstad van Aken. Het 
„Centre Charlemagne – Neues Stadmuseum 
Aachen“ (A) is het middel- en vertrekpunt van 
de Route Charlemagne, die onze gasten naar 
belangrijke plekken en bouwwerken leidt: 
de dom van Aken, het historische stadhuis 
en andere locaties. Elk station behandelt 
een eigen thema uit het verleden van Aken, 
dat op de een of andere manier te maken 
heeft met Karel de Grote. In een groter kader 
gezien komt hierbij echter ook de historische 
ontwikkeling in Europa aan bod. Oorlog en 
vrede, maar ook de traditie van de inhuldiging 
van koningen in Aken staan centraal bij een 
bezoek aan het „Rathaus“(stadhuis) (B). Bij 
Dom en Domschat (C) staan religieuze as-
pecten in het middelpunt. In het „Grashaus“ 
(D) leren schoolklassen wat Europa is. De 
Elisenbrunnen (E) vertelt over Aken als kuu-
roord. Het Couven Museum (F) laat zien hoe 
het leven van de burgers er vroeger uitzag. 
Het Internationale Krantenmuseum (G) houdt 
zich bezig met geschiedenis en toekomst van 
het medialandschap. En het Super C (H) naast 
het hoofdgebouw van de hogeschool RWTH 
Aachen staat voor de moderne wetenschap.

www.route- 
charlemagne.eu

Internet

© Maurer United Architects bv

Alle bezienswaardigheden 
van de Route Charlema-
gne zijn samengevat en 
van uitleg voorzien in een 
reisgids: ‚Route Charlema-
gne Aken – een wandeling 
door de geschiedenis‘. 
De gids is in het Duits en 
in het Engels voor 9,80 € 
verkrijgbaar in de Tourist 
Info Elisenbrunnen.

Tip
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© B. Küpper / fotolia.com

Favorite 
plekjes

Onze favoriete
plekjes
Voor ons is Aken zonder meer de mooiste stad ter we-
reld! Om dat te bewijzen, presenteren wij u hier graag 
een selectie van onze persoonlijke favoriete plekjes. 
Laat u door ons inspireren voor uw verblijf in Aken: 
Mijn favoriete plek in Aken... 

...zijn de trappen van het stadhuis.
  
Vooral op zonnige dagen zit ik graag met 
vrienden op de trappen van het stadhuis. We 
wisselen de laatste nieuwtjes uit, genie-
ten van de zonnestralen, bekijken de langs 
slenterende voorbijgangers en verbazen ons 
elke keer weer over het mooiste wat Aken 
te bieden heeft – de dom van Aken! Mijn 
persoonlijke tip: wees er vroeg bij tijdens 
evenementen zoals WeinSommer en NetAa-
chen Domspringen, die plaatsvinden op het 
Katschhof. Anders zijn de beste plekken op de 
trappen weg. Of het nu in de zomer met een 
frozen yoghurt is of in de winter met een cof-
fee-to-go – de trappen van het stadhuis zijn je 
reinste logeplaats met een geweldig uitzicht 
op mijn persoonlijke lievelingskathedraal. 

Kathrin, voormalig stagiair



21

...is de Bismarcktoren.

Van daarbovenaf heb je een fantastisch 
uitzicht over de stad: de stilte en het verre 
uitzicht doen de hectische drukte beneden ver-
geten, je kunt ook het universitair ziekenhuis 
goed zien en het bezoek is gratis! De vriendeli-
jke medewerkers van het begraafplaatskantoor 
(linksvoor bij de ingang) geven je de sleutel 
op vertoon van een legitimatiebewijs. Je loopt 
links langs het gebouw en volgt de weg half 
rechts over het erekerkhof, dan bereik je na ca. 
4 minuten lopen de Bismarcktoren – midden in 
het park. Volwassenen betaalden destijds 10 
‘Pfennig’ (ongeveer 10 cent) entree – waanzin-
nig, de ‘goeie ouwe tijd’. 

Reinhard Mäurer, stadsgids

...is het Frankenberger Viertel.

Hier woon ik sinds ruim acht jaar en ik betrap 
me er nog steeds op dat ik vol verbazing en 
met de blik omhoog gericht door de straten 
lopen. Ik hou van de prachtige gevels van de 
oude Frankenbergse gebouwen en zou menige 
stadsvilla maar wat graag eens van binnen 
bekijken. In de zomer is de wijk ‘Frankenberger 
Viertel’ op zijn mooist, dan zit iedereen voor 
de cafés of in het park en geniet van de zon. 

Claire, Team marketing & communicatie

...is de Lousberg.

Alleen de weg erheen, over de Veltmanplatz, 
langs het monument en dan de Kupferstraße 
en de Belvedereallee omhoog is al een beleve-
nis; in slechts een paar minuten ben je vanuit 
de stad in de groene natuur. Op de Lousberg 
vallen telkens weer nieuwe wegen en paden 
te ontdekken, er zijn altijd plekjes die je zo 
nog niet eerder hebt gezien. Met veel liefde 
ingeperkte tuintjes getuigen van de waarde die 
deze locatie heeft voor de bevolking van Aken. 
De klim wordt uiteindelijk beloond met het 
prachtige uitzicht over Aken. Altijd weer een 
belevenis!

Nicole, Team administratie

Voor meer lievelingsplek-
jes kunt u terecht op  
www.aachen-tourismus.de

Tipp
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Winkelen
in Aken

Een handige platte-
grond van de binnenstad 
met informatie over de 
voetgangerszones vindt 
u achterin op de laatste 
twee pagina’s.

Opmerking

Shoppen tegen een historische achtergrond 
met pittoreske gevels en steegjes, studentiko-
ze en internationale flair.... dat is een bijzon-
dere ervaring die je nauwelijks ergens anders 
zo zult vinden. Aken biedt enerzijds warenhui-
zen en kleine en grotere winkelcentra, maar 
ook bijzondere, exclusieve, deels door de 
eigenaar zelf gerunde boetiekjes en winkels 
met een eigen stijl. De symbiose van beleven 
en genieten is in Aken voelbaar. Tussen het 
winkelen en flaneren door een pauze maken 
in een van de mooie cafés of bistro‘s doet je 
al snel vergeten wat je je voor je winkeldag in 
Aken ook alweer had voorgenomen. Winkelen 
in Aken – een all-in belevenis!

Openingstijden: 

De winkels zijn geopend van ma t/m za tussen 
10:00 en 19:00 uur (de exacte openingstijden 
van de verschillende winkels kunnen variëren).

Open Sundays 2019:

29 september, 8 december, 
13:00 t/m 18:00 uur

In het shopping-portaal 
voor Aken vindt u alle in-
formatie die u nodig heeft 
voor een perfect dagje 
shoppen in Aken. Wilt u 
nieuwe winkels ontdekken 
en actueel shopping-ni-
euws krijgen?  
Op www.aachen-shop-
ping.de komt u alles te 
weten!

Tip

Winkelen

© Einkaufen in Aachen

www.aachen-shopping.de

aachen.shopping
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www.aachen-shopping.de

aachen.shopping
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Theater
& Cultuur
Theater Aachen 
Sinfonieorchester Aachen 
Mörgens

Opulente opera’s, prachtige drama’s, landelijk 
bekende concerten: het Theater Aken nodigt 
op het grote podium uit tot ontmoetingen 
met verhalen en figuren die ontroeren en 
bewegen. 

Voorverkoop aan de theaterkassa
tel.: +49 241 4784-244
theaterkasse@mail.aachen.de

Avondkassa 
openet een uur voor begin van de voorstelling

Stadtpuppenbühne

„Öcher Schängche“
info@oecher-schaengche.de
www.oecher-schaengche.de

Theater 
& Cultuur

di – vrij 11:00 – 18:00 uur
za 10:00 – 14:00 uur

Openingstijden

Theater Aachen
Theaterplatz 
52062 Aachen
theater@mail.aachen.de
www.theateraachen.de

Mörgens
Mörgensstraße 24
52064 Aachen
theater@mail.aachen.de
www.moergens.de

Contact

© M.-L. Manthei, Die Nibelungen
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Grenzlandtheater Aachen

In het Grenzlandtheater staat de bezoeker 
een veelzijdig programma te wachten: van co-
medies op niveau, tot (moderne) klassiekers 
en hedendaagse drama’s tot aan musicals: 
wie zich op een hoog niveau wil vermaken 
en theater van dichtbij wil beleven, is in het 
Grenzlandtheater aan het juiste adres.

Voorverkoop aan de theaterkassa
tel.: +49 241 4746-111 of op:
www.grenzlandtheater.de 

Avondkassa 
1,5 uur voor begin van de voorstelling

Black Table Magic Theater Aachen

Beleef magische momenten van heel dichtbij 
aan de Black Table. Eén tafel, twee kunste-
naars, vier handen, 70 toeschouwers en 120 
minuten show!

Voorverkoop via www.black-table.de of bij 
alle bekende voorverkooppunten

Mon – Fri 10 a.m. – 2 p.m.,
5 p.m. – 6.30 p.m.
Sat 10 a.m. – 2 p.m.

Business hours

Friedrich-Wilhelm-Platz 
5/6, Elisen Galerie
52062 Aachen
tel.: +49 241 4746-10
info@grenzlandtheater.de
www.grenzlandtheater.de

Contact

Black Table Magic Theater
(Cineplex Aachen)
Borngasse 30 
52064 Aachen
tel.: +49 241 90068309 
info@black-table.de
www.black-table.de

Contact

© K. Brandt, Ein großer Aufbruch 
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DAS DA THEATER

Het programma van het grootste particuliere 
theater van de Stedenregio Aken, met meer 
dan 500 voorstellingen en 55.000 toeschouwers 
per jaar, wordt gedomineerd door premières, 
hedendaagse stukken, klassiekers en muzikale 
werken.
 
Voorverkoop online op www.dasda.de, aan de 
theaterkassa of in de Buchladen Pontstraße 39
(tel.: +49 241 28008)

TheaterK

Het Theater K, sinds 33 jaar thuis in Aken, 
speelt met een professioneel toneel-ensemb-
le steeds op nieuwe locaties. Toneelstukken, 
scenisch-muzikale lezingen en andere cross-over 
projecten vinden bijv. plaats in het TuchWerk of 
in verschillende musea in de stad.

Theater 99

Het Theater 99 is het oudste vrije theater 
van Aken. Hier is het een komen en gaan van 
cabaretiers, vrije en amateurtheatergroepen, 
kleinkunstenaars en ook kinder- en school- 
groepen.  

Voorverkoop aan de theaterkassa
tel.: +49 241 27458
of in het Medienhaus Elisenbrunnen, 
Friedrich-Wilhelm-Platz 

Liebigstraße 9
52070 Aachen
tel.: +49 241 161688
theater@dasda.de
www.dasda.de

Contact

di – vrij 10:00 – 16:00 uur

Openingstijden
avondkassa

Strüverweg 116 
52070 Aachen
tel.: +49 241 151155
theater-k@arcor.de
www.theater-k.de

Gasborn 9 – 11
52062 Aachen
tel.: +49 241 9290959
info@akut-theater99.de
www.akut-theater99.de

Contact

Contact

© A. Bieler
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Restau-
ration

Restaurant Brunnenhof
Schleidener Str. 132 
52076 Aachen - Walheim
tel.: +49 2408 58850
info@brunnenhof-aachen.de
www.brunnenhof-aachen.de

50 20 – 50

La Brasserie
Pullman Aachen Quellenhof
Monheimsallee 52
52062 Aachen
tel.: +49 241 9132-0
h5327@accor.com
www.pullmanhotels.com

90 400

Le Saladier
Hotel Buschhausen
Adenauerallee 215
52066 Aachen 
tel.: +49 241 60080 
rezeption@hotel-buschhausen.de 
www.hotel-buschhausen.de

90 30 – 60

Rose am Dom
Fischmarkt 1
52062 Aachen
tel.: +49 241 97906667
info@roseamdom-aachen.de
www.roseamdom-aachen.de

50 25

Restaurant Schloß Schönau
Schönau Allee 20
52072 Aachen
tel.: +49 241 173577
schlossschoenau@t-online.de
www.schlossschoenau.com

24/35 85

Voor Fijnproevers
in Aken

De selectie horecabedrijven komt tot stand op basis van de ledenlijst van de aachen 
tourist service e.v.

   terras      plaatsen     groepen* 

© B. Schröder / ats 

* voor groepen tot / separate ruimte
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Restaurant St. Benedikt 
(1 Michelin-Stern) 
Benediktusplatz 12
52076 Aachen
tel.: +49 2408 2888 
info@stbenedikt.de 
www.stbenedikt.de

24

   terras      plaatsen     groepen* 
Voor Fijnproevers
in Aken

Gut Schwarzenbruch 
Gut Schwarzenbruch 1
52222 Stolberg 
tel.: +49 2402 22275
info@schwarzenbruch.de
www.schwarzenbruch.de 

220 70

Brasserie FLO 
Maastricht 
Stationsstraat 28
NL-6221 BR Maastricht
tel.: +31 43 3282525
info@flomaastricht.nl
www.flomaastricht.nl 

160 160

Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1
NL-6301 KK Valkenburg 
tel.: +31 43 6088888
gerlach@chateauhotels.nl 
www.chateauhotels.nl

62 200

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 
Vaalsbroek 1, NL-6291 NH Vaals 
tel.: +31 43 3089308
vaalsbroek@bilderberg.nl
www.vaalsbroek.nl

90
auf 

Anfrage

Hotel Kasteel Bloemendal
Bloemendalstr. 150 
NL-6291 CM Vaals 
tel.: +31 43 3659800 
info@bloemendal.valk.nl
www.hotelbloemendal.nl

130 150

Fletcher Hotel 
Kasteel Erenstein 
Kerkradersteenweg 4 
NL-6468 PA Kerkrade 
tel.: +31 45 5461333
info@kasteelerenstein.nl
www.kasteelerenstein.nl

40 200

Voor Fijnproevers
in de omgeving    terras      plaatsen     groepen* 
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* voor groepen tot / separate ruimte

Kasteel TerWorm
Terworm 5, NL-6411 RV Heerlen 
tel.: +31 45 40011-11
info@terworm.valk.nl 
www.terworm.nl

80 40

Restaurant Pirandello
Tunnelweg 99
NL-6372 XH Landgraaf 
tel.: +31 45 5464343 
info@winselerhof.nl
www.winselerhof.nl

80 120

Voor Fijnproevers
in de omgeving    terras      plaatsen     groepen* 

Restauration

Aachener Brauhaus
Degraa am Theater 
Kapuzinergraben 4
52062 Aachen
tel.: +49 241 36017
info@aachener-brauhaus.de
www.aachener-brauhaus.de 

220 90

Restaurant Am Knipp
Bergdriesch 3, 52062 Aachen
tel.: +49 241 33168
info@amknipp.de
www.amknipp.de 

220 40

Aposto Aachen
Kapuzinergraben 19
52062 Aachen
tel.: +49 241 4453682
aachen@aposto.eu
www.aachen.aposto.eu

300 150

Restaurant Art Hotel Aachen
Adenauerallee 209, 52066  Aachen
tel.: +49 241 608360
reservation@art-hotel-aachen.de 
www.art-hotel-aachen.de 

60 60

Hotel-Restaurant Bismarckturm
Monschauer Str. 44, 52076 Aachen
tel.: +49 241 609000
bismarckturmaachen@
googlemail.com
www.hotel-bismarckturm.de

200 50

dean&david
Friedrich-Wilhelm-Platz 12 
52062 Aachen
tel.: +49 241 70194490
friedrich-wilhelm-platz.aachen@
deananddavid.com 
www.deananddavid.com

70 50

Restaurants in Aken    terras      plaatsen     groepen* 
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EB Restaurant 
Friedrich-Wilhelm-Platz 14
52062 Aachen
tel.: +49 241 94313490
info@eb-aachen.de
www.eb-aachen.de

240 120

Restaurant Gare du Nord
Jülicher Straße 123
52070 Aachen
tel.: +49 241 47582114
info@gare-du-nord.eu
www.gare-du-nord.eu

45 45

Restaurant 
Gut Entenpfuhl
Entenpfuhler Weg 11 
52074 Aachen
tel.: +49 241 71393 
rest.gutentenpfuhl@
t-online.de
www.gut-entenpfuhl.de 

150 80

Hanswurst –
Das Wurstrestaurant
Münsterplatz 6
52062 Aachen
tel.: +49 241 47581491
hans@hanswurst.de
www.hanswurst.de 

50

Restaurant il Mercato
Art Hotel Superior 
Am Branderhof 101
52066 Aachen
tel.: +49 241 6097-0
reservation@art-hotel-superior.de 
www.art-hotel-superior.de

100 100

Kurpark-Terrassen
Dammstr. 40, 52066 Aachen  
tel.: +49 241 66696 
info@kurpark-terrassen.de
www.kurpark-terrassen.de

255 300

UpTown Sky Lounge 
& Restaurant 
Innside by Meliâ Aachen
Sandkaulstr. 20
52062 Aachen
tel.: +49 241 510370
innside.aachen@melia.com
www.innside.com

90 30

Jolie Jour
Harscampstraße 57
52062 Aachen 
tel.: +49 241 99770789 
info@joliejour.de
www.joliejour.de

45 25

Restaurants in Aken    terras      plaatsen     groepen* 
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Karl‘s Wirtshaus & Bar
Markt 17-21, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 99700282
info@karls-wirtshaus.de
www.karls-wirtshaus.de

160 60

Kolpinghaus Restaurant Ruza
Wilhelmstr. 50/52
52070 Aachen 
tel.: +49 241 39422
ruza@restaurant-ruza.de
www.restaurant-ruza.de

73 100–120

Restaurant Luna
Theaterplatz 7, 2062 Aachen 
tel.: +49 241 44108030
info@restaurant-luna.de
www.restaurant-luna.de

110 90

Restaurant Mercure Aachen 
Europaplatz 
Joseph-von-Görres-Str. 21 
52068 Aachen
tel.: +49 241 1687-0 
H0482@accor.com
www.mercure.com

90 250

Novo2 
Novotel Aachen City
Peterstr. 66, 52062 Aachen
tel.: +49 241 5159-180
H3557-AM@accor.com
www.novotel.com

150 100

Restaurant-Bistro Macaroni
Schmiedstr. 24, 52062 Aachen
tel.: +49 241 30044
post@macaroni-aachen.de
www.restaurant-macaroni.de

123 65

Bar & Restaurant Kochkultur
Carolus Thermen
Passstr. 79, 52070 Aachen 
tel.: +49 241 18274-612
gastronomie@carolus-thermen.de
www.carolus-thermen.de

80 40

Restaurant 
Zum goldenen Einhorn
Markt 33, 52062 Aachen
tel.: +49 241 32693
zum-goldenen-einhorn@web.de
www.zum-goldenen-einhorn.de

84 62

Restaurants in Aken    terras      plaatsen     groepen* 

* voor groepen tot / separate ruimte

Restauration
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Michel & Friends Hotel  
Monschau
Laufenstr. 82, 52156 Monschau 
tel.: +49 2472 860
info@michelhotel-monschau.de
www.michel-hotels.de

250 200

Hotel-Restaurant Jägersruh
Trierer Str. 23, 52156 Monschau
tel.: +49 02472 3774 
jaegersruh-eifel@web.de
www.jaegersruh-eifel.de

150 60

Landhotel Kallbach
Simonskall 24 – 26 
52393 Hürtgenwald 
tel.: +49 2429 94440 
info@kallbach.de
www.kallbach.de

100 140

Landgasthof Gut 
Marienbildchen
Münsterbildchen 3
52159 Roetgen 
tel.: +49 2471 2523
info@gut-marienbildchen.de
www.gut-marienbildchen.de

60 30

Hotel-Restaurant-Mennicken
Jülicher Str. 80
52146 Würselen
tel.: +49 2405 73058
hotel.mennicken@t-online.de
www.restaurant-mennicken.de

300 150

Restaurants 
in de omgeving    terras      plaatsen     groepen* 

Zum Goldenen Schwein
Franzstraße 40, 52064 Aachen
tel.: +49 176 56315004
info@goldenesschwein.de
www.goldenesschwein.de

86 30

Restaurant Zum 
Wehrhaften Schmied
Jakobstr. 26, 52064 Aachen 
tel.: +49 241 36646

130 50/70

Hotel Restaurant Zur Heide
Raafstr. 76 – 80, 52076 Aachen
tel.: +49 2408 925260
hotelzurheide@aol.com
www.hotel-zur-heide-aachen.de

80 80

Restaurants in Aken    terras      plaatsen     groepen* 
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* voor groepen tot / separate ruimte

Restauration

Hotel Restaurant 
St. Jobser Hof
Hauptstr. 266 
52146 Würselen 
tel.: +49 2405 9075
info@hotel-st-jobser-hof.de
www.hotel-st-jobser-hof.de

100 70

Hotel Restaurant 
Vichter-Landhaus
Münsterau 140 
52224 Stolberg
tel.: +49 2402 9891-0
gastro@vichter-landhaus.de
www.vichter-landhaus.de

150 100

Best Western 
Hotel Slenaken
Heijenratherweg 4
NL-6276 PC Slenaken
tel.: +31 43 4573546
tilo@hotelslenaken.com
www.hotelslenaken.com

70 250

Bistrot de Liège
Joseph Corneli Allée 1
NL-6301 KK Valkenburg
tel.: +31 43 6088888
info@stgerlach.nl
www.oostwegelcollection.nl

69

Golden Tulip Parkstad
Roda JC Ring 59
NL-6466 NH Kerkrade
tel.:+31 45 5436470
info@goldentulipparkstad.nl
www.goldentulipparkstad.nl

70 125

De Bokkerijder Dreiländerpunkt
Viergrenzenweg 232
NL-6291 BX Vaals 
tel.: +31 43 3061589 
info@bokkerijder.nl
www.bokkerijder.nl

200 200

Hotel ons Krijtland
Julianastraat 22, NL 6285 AJ Epen
tel.: +31 43 4551557
info@krijtland.nl
www.krijtland.nl 

85 30 – 100

Restaurant SnowWorld
Witte Wereld 1
NL-6372 VG Landgraaf
tel.: +31 45 5470700 
www.snowworld.com

1.470 300

Kloosterbrasserie de Kanunnik
Heyendallaan 82
NL-6464 EP Kerkrade
tel.: +31 45 5466888
receptie@rolduc.com
www.rolduc.com                                           

45 300

Restaurants 
in de omgeving    terras      plaatsen     groepen* 
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China Restaurant Kink-Lon 
Franzstr. 45 – 47, 52064 Aachen 
tel.: +49 241 20798
info@kink-lon.de
www.kink-lon.de 

80 30

L‘Osteria Aachen 
Gut-Dämme-Str. 1, 52070 Aachen 
tel.: 0241 6979929 
aachen.gutdaemmestrasse 
@osteria.de
www.losteria.net

286 25

Pizzeria-Ristorante La Finestra
Pontstr. 123, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 25845 
info@lafinestra-aachen.de
www.lafinestra-aachen.de

120 70

Maredo Steak-Restaurant 
Reihstr. 10/hinter Elisengalerie, 
52062 Aachen 
tel.: +49 241 21408
info@maredo.de
www.maredo.de

140 50

Restaurant Palladion 
Schmiedstr. 3, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 407038
www.palladion-ac.de

210 50

Paparazzi
Krefelder Str. 86,52062 Aachen 
tel.: +49 241 40102211
info@paparazzi-aachen.de
www.paparazzi-aachen.de

80

THE ASH Aachen 
Gut-Dämme-Straße 3
52070 Aachen
tel.: +49 241 55924290
aachen@ash-steakhouse.de
www.ash-steakhouse.de

250 28 – 70

Vapiano Restaurant Aachen
Franzstr. 51, 52064 Aachen
tel.: +49 241 55924290
aachen1@vapiano.de
www.vapiano.com

200

Buitenlandse specialiteiten
in Aken    terras      plaatsen     groepen* 
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Restauration

Curry-Palast
Komphausbadstr. 39/41
52062 Aachen 
tel.: +49 241 29602
currypalast@gmail.com
www.curry-palast.eu

74

Dinea Restaurant Aachen 
Adalbertstraße 20 – 30 
52062 Aachen 
tel.: +49 241 4767200
isabelle.naeth@dinea.de
www.dinea.de

350 50

McDonald’s
Holzgraben 11
52062 Aachen 
tel.: +49 241 25913

140

McDrive
Jülicher Str. 342 – 352
52070 Aachen 
tel.: +49 241 161001 

70

McDonald’s
Debeystr. 39
52078 Aachen/Brand 
tel.: +49 241 9209594

70

Snackbar in Aken    terras      plaatsen     groepen* 

Aachener Café Haus
Krämerstr. 11, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 90088-90
info@aachener-cafe-haus.de
www.aachener-cafe-haus.de

100 40 – 60

Bagels & Beans
Kleinmarschierstraße 78 – 80 
52062 Aachen
tel.: +49 241 18017157 
kleinmarschierstrasse@
bagelsbeans.de
www.bagelsbeans.de

48 35

Cafés en bars in Aken    terras      plaatsen     groepen* 
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Karls 
Centre Charlemagne
Katschhof 1
52062 Aachen
tel.: +49 241 46366087 
info@karls-aachen.de
www.karls-aachen.de

52

Katzencafé Aachen
Alexanderstraße 55-57
52062 Aachen 
tel.: +49 241 99033650
info@katzencafe-aachen.de
www.katzencafe-aachen.de

40

Café M
Dammstr. 29/31 
52066 Aachen 
tel.: +49 241 95184-61 
info@cafe-M-Aachen.de
www.cafe-M-Aachen.de 

50 30

Der Teeladen
Haus Eulenspiegel
Krämerstr. 1, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 23891
c.reis@haus-eulenspiegel.de
www.haus-eulenspiegel.de

30 18

Cafés en bars in Aken    terras      plaatsen     groepen* 

© P. Hinschlägerr / ats 
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* voor groepen tot / separate ruimte

Restauration

Masuto im Hof 12
Hof 12, 52062 Aachen
tel.: +49 241 90055773
hello@hof12.de
www.hof12.de

50

Café-Konditorei 
Middelberg 
Rethelstr. 6 
52062 Aachen 
tel.: +49 241 39167
www.cafe-middelberg.de/

100 60

Nobis Printen
Münsterplatz 3
52062 Aachen 
tel.: +49 241 968000
info@nobis-printen.de
www.nobis-printen.de

100

Café van den Daele 
Büchel 18
52062 Aachen 
tel.: +49 241 35724 
www.van-den-daele.de

90 30 – 40

Café zum Mohren
Hof 4, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 35200 
info@cafezummohren.de
www.cafezummohren.de

100 40

Vertical die Weinbar
Kockerellstr. 13, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 9006741 
info@dieweinbar.de 
www.dieweinbar.de

50 20

The Wingman  
Beer & Booze Bar 
Annuntiatenbach 3 
52062 Aachen 
welcome@thewingman.de
ww.thewingman.de

75

   terras      plaatsen     groepen* Cafés en bars in Aken
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© Tourismusagentur Ostbelgien - D. Ketz

Vennbahn

De Vennbahn is een van de langste spoor-
tracé-fietspaden van Europa. Vroeger werd het 
tracé ruim 100 jaar lang voornamelijk gebruikt 
voor het vervoer van kolen en ijzererts. Thans 
passeren de fietsers de drie landen Duitsland, 
België en Luxemburg. Het in de zomer van 
2013 officieel geopende fietspad is grotendeels 
geasfalteerd en gaat vergezeld van natuur, 
internationale flair en verhalen over de oor-
spronkelijke Vennbahn. Ook voor ongeoefende 
sporters en gezinnen is deze zeer geschikt.

Wandelen in het „Aachener Wald“

Een nieuw knooppuntsysteem markeert korte 
en lange wandelingen in en rond Aken. Dankzij 
genummerde knooppunten op 90 locaties 
kunnen wandelaars wandelroutes eenvoudi-
ger plannen en zich beter oriënteren in het 
Akense Bos. Van het circa 220 kilometer lange 
wandelpadennetwerk in het Akense Bos zijn 
tot nu toe zo´n 80 kilometer gemarkeerd met 
de knooppuntcijfers.

Vrije tijd 
& familie

www.vennbahn.eu

Internet

Vrije tijd 
& familie

Opmerking

120 km lang fietspad van 
Aken naar Troisvierges 
(LUX)

 
gemiddelde stijging 2% 
(langs het traject 3-10 % 
mogelijk)

www.aachen.de/wandern

Internet

Een kaart met de knoop-
punten ligt voor iedereen 
toegankelijk in de Tourist 
Info Elisenbrunnen en 
in vele gemeentelijke 
instellingen.

Tip
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Eifelsteig

Trouw aan het motto „Waar rots en water je 
begeleiden“ wordt de  Eifelsteig gekenmerkt 
door een afwisselend, natuurlijk verloop met 
veel onverharde paden, schitterende uitzich-
ten en een grote variatie aan landschappen: 
van het veenlandschap in de Hoge Venen en 
de metershoge beukenhagen van het Mons-
chauer Land, door het Nationaalpark Eifel met 
zijn fraaie rotspassages tot aan de indruk-
wekkende maren bij Daun en dan door de 
zuidelijke Eifel naar de eindbestemming Trier.

GrenzRouten 

De GrenzRouten openen landschap, cultuur 
en geschiedenis van de drielandenregio Duits-
land, België en Nederland. De wegen verlopen 
door het uitgestrekte heggenlandschap van 
Oost-België, langs knoestige beukenhagen bij 
de historische landweer van het Akense Rijk 
tot aan het Limburgse Heuvelland. De 6 tot 
19 km lange, op de hoofdroute aansluitende 
rondwandelingen bieden daarnaast thema-
tische toeren door de drie landen en hun 
gemeenschappelijke grensverleden.

Grünmetropole

Natuur puur, interessante bezienswaardighe-
den, plaatsen boordevol geschiedenis en cul-
turele afwisseling: Het is de moeite waard om 
op pad te zijn in de Grünmetropole! De regio 
Aken-Düren-Heinsberg biedt zijn bezoe-kers 
op een relatief kleine ruimte spannende 
ontdekkingsmogelijkheden en contrasten. 
Postindustriële landschappen, weidse heide-
landschappen en rivierdalen staan te popelen 
om door u verkend te worden.

www.eifelsteig.de

Internet

Opmerking

313 km lang premium- 
wandelpad van Aken/ 
Kornelimünster naar Trier 

15 etappes van tussen de 
14 en 28 km

www.grenzrouten.eu

Internet

Opmerking

•120 km lang wandelnet-
werk in de Euregio

www.gruenmetropole.eu

Internet

Ontdek de Groenmetro-
pool met de fiets of te 
voet met behulp van de 
online-toerplanner van 
de Groenmetropool op 
www.gruenmetropole.eu

 
De toerplanner is ook 
beschikbaar als gratis app 
(zoekwoord „Grünmetro-
pole“).

Tip

Vrije tijd & familie
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Meer 
vrijetijdstips

  Outdoor

Dierentuin 

Aachener Tierpark Euregiozoo
Obere Drimbornstraße 44
52066 Aachen
tel.: +49 241 59385
www.euregiozoo.de

GaiaZoo 
Dentgenbachweg 105
NL-6468 PG Kerkrade
tel.: +31 45 5676070
www.gaiazoo.nl

Fietsverhur

Radstation WABe e. V.
Bahnhofstraße 22, 52064 Aachen
tel.: +49 241 99033216
www.radstation-aachen.de

Swapfiets
Pontstraße 133, 52062 Aachen
www.swapfiets.de.

VeloCity Aachen
www.velocity-aachen.de

Klimmen

Kletterwald Aachen
Unterer Backertsweg , 52074 Aachen
tel.: +49 241 51000824
www.kletterwald-aachen.de 

SnowWorld Kletterpark  
Witte Wereld 1 
NL-6372 VG Landgraaf
tél.: +31 45 5470700
www.snowworld.com

Labyrint

Dreiländerpunkt
Viergrenzenweg 97, 6291 BM Vaals
tel.: +31 43 3065200
www.drielandenpunt.nl

Minigolf 

Hotel Buschhausen 
Adenauerallee 215, 52066 Aachen 
tel.: +49 241 60080 
www.buschhausenhotel.com

Kurpark Minigolf
in de Akense stadspark
tel.: +49 160 1590106
www.kurpark-minigolf.de
Alleen van april tot oktober

Minigolf Gut Entenpfuhl 
Entenpfuhler Weg 11, 52074 Aachen 
tel.: +49 241 77240
www.minigolf-entenpfuhl.de
Alleen van april tot november

Zwembaden 

Freibad Hangeweiher
Am Hangeweiher 32, 52074 Aachen
tel.: +49 241 72788
www.aachen.de
geopenend van 01.05. t/m half 
september
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Vrije tijd en familie

  Indoor

Bioscopen 

Apollo Kino & Bar
Pontstraße 141-149, 52062 Aachen
tel.: +49 241 9008484
www.apollo-aachen.de

Capitol Theater
Seilgraben 8, 52062 Aachen 
tel.:+49 241 413180
www.capitol-aachen.de

Cineplex Aachen
Borngasse 30, 52064 Aachen
tel.: +49 241 413180
www.cineplex-aachen.de

Eden Palast
Franzstraße 45, 52064 Aachen
tel.: +49 241 4017020
www.cineplex-aachen.de 

Casino 

Spielbank Aachen
Krefelder Straße 205, 52070 Aachen 
tel.: +49 241 1808-111
www.spielbank-aachen

Escape Room

Indizio – The Finest Art to Escape
Theaterplatz 13, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 44594520
www.indizio.one

TeamEscape – Live Adventure
Pontstraße 156/158, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 53107480
www.teamescape.com

Bowling en kegelen 

Hotel Buschhausen 
Adenauerallee 215, 52066 Aachen 
tel.: +49 241 60080 
www.buschhausenhotel.com

Restaurant 
Zum Wehrhaften Schmied 
Jakobstraße 26, 52064 Aachen 
tel.: +49 241 36646

Hotel zum Walde 
Klosterstraße 4 
52224 Stolberg-Zweifall 
tel.: +49 2402 769-0 
www.hotel-zum-walde.de 

Zwembaden, sauna, 
wellness & beauty

Babor Beauty Spa Aachen
Schmiedstraße 12, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 4013244
www.babor-beautyspa-aachen.de

Carolus Thermen 
Stadtgarten/Passstr. 79 
52070 Aachen 
tel.: +49 241 18274-0 
www.carolus-thermen.de 

Saunadorf Roetgen-Therme
Postweg 8, 52159 Roetgen 
tel.: +49 2471 120-30 
www.roetgen-therme.de

Schwimmhalle Brand 
Wolferskaul 19a, 52078 Aachen 
tel.: +49 241 520323
www.aachen.de
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Elisabeth-Halle 
Elisabethstr. 10, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 4325216 
www.aachen.de

Schwimmhalle Ost 
St.-Josefs-Platz 8, 52068 Aachen 
tel.: +49 241 9039191
www.schwimmhalle-ost.de

Schwimmhalle Süd 
Amyastr. 8, 52066 Aachen 
tel.: +49 241 61528
www.aachen.de

Ulla-Klinger-Halle
Kronenberg/Händelstr.
52074 Aachen 
tel.: +49 241 76861
www.aachen.de

Ski

SnowWorld Landgraaf 
Witte Wereld 1 
NL-6372 VG Landgraaf 
tel.: +31 45 5470-700 
www.snowworld.com

Warmwaterbaden 

Carolus Thermen
Stadtgarten/Passstr. 79 
52070 Aachen 
tel.: +49 241 18274-0 
www.carolus-thermen.de 

salvea Schwertbad Aachen
Benediktinerstr. 23, 52066 Aachen 
tel.: +49 241 6002-0
www.schwertbad.de

  Overige

Historische spoorlijn

Selfkantbahn
Bergstraße 1
52511 Geilenkirchen
tel.: +49 2451 66990
www.selfkantbahn.de

De Miljoenenlijn 
Zuid-Limburgse Stoomtrein  
Maatschappij, Stationstraat 20-22 
NL-6369 VJ Simpelveld 
tel.: +31 45 5440018
www.zlsm.de

© Stadt Aachen
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Carolus
Thermen

Wellness

In de zogenaamde „thermaalwereld” ont-
spant u in weldadig warm mineraal-thermaal 
water met talrijke waterattracties in het 
binnen- en buitenbad. Daarnaast nodigen 
15 sauna‘s en stoombaden, een saunatuin 
met saunameer en nog veel meer uit om 
uitgebreid te zweten en te ontspannen. Met 
talloze massages en behandelingen opent de 
CAROLUS spa u de hele wereld die wellness 
heet, en in het restaurantgedeelte is van 
lichte snacks tot mediterrane keuken tot re-
gionale en seizoensgebonden gerechten voor 
elke smaak wel wat te vinden.

Parkeergarage:
4,- €/personenauto

Opmerking

Carolus Thermen
Stadtgarten/Passstraße 79
52070 Bad Aachen
tel.: +49 241 18274-0
mail@carolus-thermen.de
www.carolus-thermen.de

Contact

dagelijks 9:00 – 23:00 uur 
beperkte openingstijden 
op 24./25./31.12 en 01.01.

Openingstijden

verblijf

zonder saunawereld met saunawereld

ma – vrij ma – vrij
za/zo/

    feestdag
za/zo/

    feestdag

tot 2,5 uur 12,- € 13,- € 26,- € 28,- €

tot 3,5 uur 14,- € 15,- € 30,- € 32,- €

tot 4,5 uur 16,- € 17,- € 33,- € 35,- €

hele dag 18,- € 19,- € 36,- € 38,- €

Wellness op topniveau beleeft u in een fascinerende 
ambiance

stand: oktober 2016, onder voorbehoud

© Carolus Thermen 
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Evenementen
9.8. – 19.8.2019 
Öcher Bend (Kermis)
www.bend-aachen.de

23.8. – 25.8.2019
WeinSommer
www.weinsommer.de/aachen

30.8. – 1.9.2019 
Kurpark Classix
www.kurparkclassix.de

7.9. – 8.9.2018
Europamarkt Aachen 
www.europamarkt-aachen.de

4.9.2019 
NetAachen Domspringen
www.netaachen.de/domspringen

29.9.2019
Koopzondag, 13:00 – 18:00 uur
www.aachen-shopping.de 

19.9. – 2.9.2019
AachenSeptemberSpecial
www.aachenseptemberspecial.de

27.9. – 29.9.2019
Aachener Kunstroute 
www.aachenerkunstroute.de

13.10.2019
Altstadtflohmarkt (vrijmarkt)
www.melan.de

22.11. – 23.12.2019
Akense kerstmarkt
www.aachenweihnachtsmarkt.de

20.12.2019 – 5.1.2020
Aachener Weihnachtszirkus
www.weihnachtscircus-aachen.eu 

29.12.2019
Koopzondag, 13:00 – 18:00 uur
www.aachen-shopping.de

Evene-
menten

© euregiocontent / fotolia.com
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Evenementen 15

26.1.2020
Karlsfest
www.aachen.de

23.2.2020
Carnaval in Aken – 
Kindercarnaval-optocht
www.aak-akika.de

24.2.2020
Carnaval in Aken – 
Carnavalsmaandag-optocht
www.aak-aachen.de

11.4. – 27.4.2020 
Öcher Bend (Kermis)
www.bend-aachen.de

21.5.2020
Uitreiking van de Internationale
Karelsprijs
www.karlspreis.de

 
29.5. – 7.6.2020
World Equestrian Festival
CHIO Aachen 
www.chioaachen.de

10.6. – 14.6.2020
Historische Jaarmarkt
Kornelimünster
www.roncalli.de 

7.8. – 17.8.2020   
Öcher Bend (Kermis)
www.bend-aachen.de

7.10.2020 – 10.1.2021
Dürer – Karl V. – Aachen
3 exposities in Aken
www.duerer.de

18.6. – 28.6.2021
Heiligdoms vaart 2021
www.aachenerdom.de

Wijziging van data mogelijk!

Ticket-Center in Aken

Medienhaus Aachen
Elisenbrunnen
Friedrich-Wilhelm-Platz 2
52062 Aachen
tel.: +49 241 5101-0 
kundenservice@
zeitungsverlag-aachen.de

Tip

Kijk voor een actcuele agenda op de
site van www.aachen-tourismus.de

© A. Steindl / ats 
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Kuur & revalidatie
in Aken

Kuur &
revalidatie

Het voetgangersgebied met zijn kleine win-
keltjes en hun gevarieerde aanbod rond de 
Burtscheider Markt, de weekmarkt en de cafés 
en restaurants bieden vele mogelijkheden om 
je tijd prettig door te brengen. De Burtschei-
der parken nodigen uit om een wandeling te 
maken of gewoon te ontspannen onder de 
oude bomen. Direct aan de Burtscheider Markt 
liggen ook de voor gehandicapten aangepaste 
burelen van de centrale kuuradministratie, het 
‘Haus des Gastes’.

Al vroeg ontdekten de Romeinen in het 
toenmalige ‚Porcetum‘ warme bronnen en 
gebruikten deze ter verzachting van allerlei 
kwalen. Tegenwoordig is het kuur- en revali-
datiegebeuren grotendeels ondergebracht in 
Burtscheid. Aken mag zich daarom ook ‘Bad 
Aken’ noemen.

Kur- und 
Bade gesellschaft mbH 
Kurverwaltung 
Bad Aachen 
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 – 20
52066 Bad Aachen
tel.: +49 241 60880-57
mail@bad-aachen.de
www.bad-aachen.de

Contact

Burtscheid is de kuurwijk van Aken. Het heeft de 
charme van een rustige stadswijk met een eigen histo-
rie bewaard en is zowel bij Akenaren als bij bezoekers 
populair. 

© A. Herrmann / ats 
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Mineraal-thermale bronnen van 
Burtscheid

De Burtscheider minerale warmwaterbronnen 
zijn met 73°C de warmste bronnen in Mid-
den-Europa en zijn bijzonder geschikt om de 
volgende klachten te verlichten:

· Rheumatische aandoeningen
· Aandoeningen van het bewegingsapparaat
· Klachten t.g.v. ongevallen en de nabehan-     
  deling van verlammingsverschijnselen en   
  operaties aan het bewegingsapparaat
· Gewrichtsaandoeningen veroorzaakt door   
  jicht

De traditie van het baden in het warme water 
uit de geneeskrachtige bron wordt vandaag 
de dag in een modern jasje voortgezet in de 
Carolus Thermen Bad Aachen. Informatie: 
www.carolus-thermen.de

Kuur- en revalidatieklinieken 

Specialisten, getraind personeel en een 
gezondheidsbevorderende omgeving zorgen 
voor een optimaal herstel tijdens uw verblijf 
en maken er een geslaagde ervaring van.

salvea Schwertbad Aachen
Drager:  inoges ag
Benediktinerstraße 23, 52066 Bad Aachen
tel.:+49 241 6002-0
welcome.aachen@salvea.de · www.salvea.de

Rehaklinik „An der Rosenquelle“
Drager: Kath. Stiftung Marienhospital Aachen
Kurbrunnenstraße 5, 52066 Bad Aachen
tel.: +49 241 6007-0
info@rosenquelle.de · www.rosenquelle.de

Kuur & revalidatie in Aken

Note

Compared with the 
Burtscheid springs, the 
Aachen springs contain a 
slightly higher proportion
of free hydrogen sulphide 
(H2S).

© A. Herrmann / ats 
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Aankomst
& mobiliteit

Aankomst 
& mobiliteit
Enviromental Zone Aachen

As of February 2016, Aachen has an Enviro-
mental Zone. For the most part, the boundary 
of the Enviromental Zone follows Aachen’s 
outer ring road. In order to be able to drive 
your vehicle into Aachen’s city centre, you 
now need a so-called ‘Green Sticker’.

Outside the Enviromental Zone there are 
in total four park-&-ride areas from where 
you can catch a bus into the city centre on a 
regular basis.

· Jülicher Straße/Berliner Ring 
· Tivoli-Parkhaus (Krefelder Straße)
· Waldfriedhof (Monschauer Straße)
· Westfriedhof (Vaalser Straße)

www.aachen.de/
umweltzone

Internet

Met het Park + Ride ticket 
kunnen maximaal vijf per-
sonen op weekdagen voor 
5,- € parkeren en binnen 
de Alleenring met de bus 
rijden (heen- en rugreis). 
www.aachen.de/
parkandride

Opmerking

© Stadt Aachen
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Parkeren in Aken

Parkeerverwijssysteem
Elektronische borden wijzen u de weg en 
informeren tevens over het actuele aanbod 
aan parkeerplaatsen in de parkeergarages in 
Aken.

Haltes voor touringcars 
· Sandkaulstraße 
· Theaterplatz 

Parkeerplaatsen voor touringcars 
· Krefelder Straße 
· Karmeliterstraße
· Bendplatz

OV in Aken

Het openbaar vervoer is goed georganiseerd. 
Alle stad- en randgebieden zijn met bus en 
trein te bereiken. Voor het gebied van de 
Akense vervoersonderneming (AVV) is voor 
bus en trein hetzelfde biljet geldig. 

Informaties: www.aseag.de of 
www.avv.de

© B. Wergen / Stadt Aachen

Elk jaar wordt speciaal 
voor de Akense kerst-
markt de parkeerplaats op 
de ”Bendplatz” ingericht 
voor touringcars. Deze 
parkeerplaats is gratis.

Tip

ASEAG Klantenbureau  
Schumacherstraße 14/ 
Peterstraße
tel.: +49 241 1688-3040

Contact

ma – vrij 7:30 – 18:00 uur
za 8:30 – 14:00 uur.

Openingstijden

www.apag.de
www.contipark.de
www.q-park.de

Internet
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Camping in Aken
& de omgeving
Stellplatz Bad Aachen

Branderhofer Weg 11
52066 Aachen-Burtscheid

De royaal aangelegde standplaats voor cam-
pers en caravans met 46 verharde percelen is 
het hele jaar door „24 uur per dag“ geopend, 
altijd bereikbaar en beschikt over gratis WiFi.
Er is een optimale aansluiting op de snelweg 
en een handige buslijn naar de binnenstad 
van Aken. 

Camping Cottesserhoeve (14km)

Cottessen 6 
NL-6294 NE Vijlen 
tel.: +31 43 45513521 
info@cottesserhoeve.nl
www.cottesserhoeve.nl
Geopend van april tot en met september.

Camping Wesertal (25km)

Rue de l‘Invasion 68 
B-4837 Baelen-Membach  
tel.: +32 87 301736
mail@camping-wesertal.com
www.camping-wesertal.com
Geopend van april tot en met oktober.

Kur- und Bade- 
gesellschaft mbH
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 – 20
52066 Aachen-Burtscheid
tel.: +49 241 99000991
mail@aachen-camping.de
www.aachen-camping.de

Contact

Hoeve de Gastmolen (6km)

Lemierserberg 23
NL-6291 NM Vaals 
tel.: +31 43 3065755 
info@gastmolen.nl
www.gastmolen.nl 
Geopend van april tot en met oktober.

Camping Rozenhof (14km)

Camerig 12
NL-6294 NB Vijlen 
tel.: +31 43 4551611 
info@campingrozenhof.nl
www.campingrozenhof.nl 

Camping

© Stellplatz Bad Aachen
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Algemene informatie 
Heeft u vragen, dan helpen wij u graag verder. Wij staan 
met raad en daad voor u klaar. Alle adressen en inlichtingen 
worden naar eer en geweten verstrekt, wij zijn echter niet 
aansprakelijk voor de juistheid van de informatie.

Gedrukt op 100% recyclingpapier

Tourist Info Elisenbrunnen 
Friedrich-Wilhelm-Platz
info@aachen-tourismus.de
www.aachen-tourismus.de

ma – vrj 10:00 – 18:00 uur
za 10:00 – 14:00 uur

van 01.04. – 23.12. 
ook geopened
za, zo en feestdagen 
10:00 – 15:00 uur

Openingstijden

ma – vrj 9:00 – 18:00 uur
za 10:00 – 14:00 uur

van 01:04. – 23.12. 
ook geopened
za 10:00 – 15:00 uur 

Openingstijden

In onze Tourist Info Elisenbrunnen vindt u talloze 
souvenirs, waardebonnen & cadeauideeën.

Onze Service Center biedt u informatie en begeleiding, 
bemiddelt in hotelkamers, verzorgt uw verblijf in Aken, 
organiseert stadsrondleidingen, excursies en bezichti
gingen.

Service Center
tel.: +49 241 18029-50
booking@aachen-tourismus.de 
www.aachen-tourismus.de

aachentourismus 

aachentourist

aachentourismus



Lorem ipsum dolores sit amet consectetuer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cinem eli sed diam 
nonummy nibh euismod nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut.

Lorem insu 
dol sitamet.

sparkasse-aachen.de

Willkommen
Willkommen

Welcome

WelcomeBienvenue

Bienvenue

Welkom

Welkom
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