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Royaal vormgegeven mode-
zaken en warenhuizen, bijzon-
dere boetieks, moderne winkel-
centrums, hippe trendshops 
en innovatieve speciaal zaken 
nodigen uit tot een shoppingtrip 
naar Karlsruhe. 

Bovendien is Karlsruhe met 
meer dan 1.000 hectare aan 
openbare parken, meren en 
bossen een „stad in het groen”, 
die zich leent voor actieve en 
afwisselende vrijetijdsbesteding.

De nabijheid van Frankrijk valt 
overal in de stad te bespeuren, 
of het nu is bij de plaatselijke 
keuken, door de uitstekende 
wijnen of de levensvreugde die 
de Karlsruhers uitstralen.

Cultuur, natuur, plezier en 
Badense levenskunst - er vallen 
heel wat redenen te bedenken 
om naar Karlsruhe te komen. 

We kijken uit naar uw bezoek!

karlsruhe
Karlsruhe wordt ook wel de 
„poort naar het Zwarte Woud“ 
genoemd. Het is niet alleen een 
door prachtig natuurschoon 
omgeven plaats, maar ook een 
van de zonnigste steden van 
Duitsland. Het unieke imago van 
„Fächerstadt” (waaiervormige 
stad) heeft Karlsruhe te danken 
aan haar stichter, markgraaf 
Karl Wilhelm, die in 1715 zijn 
slot zodanig liet aanleggen dat 
dit het middelpunt vormde voor 
de als stralen uitwaaierende 
straten. 

Cultuur en kunst staan van 
oudsher in hoog aanzien, wat 
wel blijkt uit het Badische 
Landesmuseum, de Staatliche 
Kunsthalle en een groot aantal 
andere instellingen. Met het 
ZKM | Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie neemt Karls-
ruhe een belangrijke plaats in in 
de cultuurwereld. Dit Centrum 
voor Kunst en Mediatechnologie 
is het eerste mediamuseum ter 
wereld.

Hartelijk welkom in

www.kvv.de

Mit Bahn und Bus  
zu den schönsten  
Wanderzielen.

KVV. Bewegt alle.

Mit den Bahnen und Bussen können 
Sie viele interessante Ausflugsziele 
in der Pfalz, dem Kraichgau und 
dem Schwarzwald preiswert, bequem 
und umweltfreundlich erreichen.

KVV Service-Telefon 
0721 6107-5885



Toeristenbureau Karlsruhe

Rondleidingen

Evenementen

Bezienswaardigheden

Kunst en cultuur

Natuur en vrije tijd

Winkelen

Eten en drinken

Uitgaan

Extra: Durlach

Omgeving Karlsruhe

Nuttige Tips

Uitgever:

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
Beiertheimer Allee 11a 
76137 Karlsruhe, Duitsland
Tel. +49 (0) 721 3720-2401
Fax +49 (0) 721 3720-2409
info@karlsruhe-tourismus.de

Actuele informatie:
www.karlsruhe-tourismus.de

Tourist Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6
76137 Karlsruhe, Duitsland

Tel. +49 (0) 721 3720 -5383
  -5384
Fax +49 (0) 721 3720 -5385

Ticketservice
Tel.: +49 (0) 721 25000

 touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
 www.facebook.com/VisitKarlsruhe
 www.twitter.com/Visit_Karlsruhe
 https://instagram.com/visitkarlsruhe 

Voor informatiemateriaal, stadsrondleidingen, verkoop van Karlsruhe 
Card, hotelboekingsservice, souvenirs, tips voor uw verblijf en nog 
veel meer kunt u terecht bij Tourist Information Karlsruhe. Bezoekers  
van overal ter wereld gaan allereerst naar het goed bereikbare, recht 
tegenover het centraal station van Karlsruhe gelegen toeristen- 
bureau.

Beeldmateriaal: 
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH,
Roland Fränkle
Alle informatie onder voorbehoud
van wijzigen.
Versie: december 2015

 Vormgeving:
 tac office marketing

Bent u voor u of uw dierbaren op zoek naar een leuke sou-
venir of een passend cadeau? Bij ons vindt u wat u nodig 
heeft: mokken, fietsroutekaarten, boeken en nog veel meer 
- alles is verkrijgbaar bij de Tourist Informatiom in Karlsruhe. 

Openingstijden:
Ma. tot vrij. 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag  09.00 - 13.00 uur

Seizoen april - oktober
Zondag  10:00 - 13.00 uur

Veel van de artikelen zijn ook verkrijg-
baar in onze online shop:
www.karlsruhe-tourismus.de/shop

inhoudsopgave Toeristenbureau Karlsruhe
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Voor de houders van een Karlsruhe Card:
10% korting op fotogids Karlsruhe
10% korting op de eigen KTG Karlsruhe Toerisme souvenirs
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Prijs van de Karlsruhe Card:

Uren Vollwassene Kinderen 
   (6 – 14 jaar)

24 u € 18,50  €   9,50

48 u € 22,50  € 11,50

72 u € 26,50  € 13,50

Uw voordeel met de 
Karlsruhe Card:

Gratis vervoer met Karlsruher Verkeersvereni-
ging KVV in het stadsgebied van Karlsruhe 
(zone 100). Zie plattegrond S. 44. 

Vrije toegang tot 7 musea en korting op 
een groot aantal andere toeristische attrac-
ties, bij theaterbezoek en in horecagelegen-
heden.

Korting:
Tourist-Information Karlsruhe
10% korting op fotogids Karlsruhe
10% korting op de eigen KTG Karlsruhe 
Toerisme souvenirs 
Europabad
Dagkaart voor de prijs van een 4-uurskaart 
(reserveren van de sauna tegen bijbetaling).
Badisches Staatstheater
Aan de avondkassa 10% korting op gepro-
grammeerde voorstellingen.
Sandkorntheater
Aan de avondkassa 2€ korting op gepro-
grammeerde voorstellingen.
Zoologischer Stadtgarten
€ 2 korting op de dagkaart voor volwasse-
nen/jongeren
€ 2 korting op de groepskaarten A en B 
voor kleine groepen
€ 1 korting op de kinderkaart

Gondoletta in de Zoologischer Stadt-
garten
Rondvaart tegen groepsprijs (van Goede  
Vrijdag tot half oktober, dagelijks 11.00 
– 18.00 uur). Kaarten alleen aan de kassa 
verkrijgbaar.
EXO-Gastronomie im Zoo
Tot € 20 krijgt u 5% korting en vanaf € 20 
krijgt u 10% korting op het assortiment in 
de Free-Flow-zone (09.30 – 18.00 uur)
U moet de Karlsruhe Card tonen voordat 
u aan de kassa betaalt. U komt niet meer 
voor korting in aanmerking als u de kaart 
pas achteraf toont.
Vogelbräu, ambachtelijke brouwerij in 
Karlsruhe met biertuin
1 klein glas bier gratis bij elk hoofdgerecht

De beste manier om de stad 

Karlsruhe
 Card

voordelig en gemakkelijk te verkennen!

KVV - Karlsruher Verkeersvereniging
Gratis vervoer in het stedelijk gebied (zone 
100). Bij de eerste rit afstempelen!
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien-
technologie (Centrum voor Kunst en 
Mediatechnologie)
Gratis toegang Lichthof 1/2 of Lichthof 8/9.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Toegang gratis.
Badisches Landesmuseum
Gratis toegang tot de tentoongestelde 
collecties, het nieuwe filmevenement in 
de toren: „Ich, Karl Wilhelm – die Legende 
meiner Stad“ (Ik, Karl Wilhelm - de legende 
van mijn stad), toegang tot de slottoren, 
familietentoonstelling „Cowboys & India-
ner - Made in Germany” (18-03-2016 tot 
03-10-2016).
Museum in der Majolika
Gratis toegang tot de tentoongestelde  
collectie.

Museum beim Markt (filiaal van het 
Badisches Landesmuseum)
Gratis toegang tot de tentoongestelde 
collectie.
Staatliches Museum für Naturkunde
Gratis toegang tot de tentoongestelde col-
lecties en de nieuwe permanente tentoons-
telling Form und Funktion – Vorbild Natur” 
(Vorm en Functie - Voorbeeld Natuur).
Städtische Galerie
Gratis toegang tot de lopende tentoons-
tellingen.
Openbare stadsrondleiding (klassiek) 
tijdens het weekend.
Gratis deelname aan de openbare  
stadsrondritten/-rondwandelingen van de 
Tourist-Information tijdens het weekend. 
Aanmelding bij de Tourist-Information noo-
dzakelijk.

Gratis services:

Zo werkt de Karlsruhe Card:

1.  De Karlsruhe Card is 24, 48 of 72 uur  
 geldig, te beginnen bij de eerste keer  
 dat u er gebruik van maakt bij de KVV  
 (Karlsruher Verkeersvereniging) of een  
 van de partners.

2.  Voordat u betaalt moet u de kaart bij  
 de kassa van de desbetreffende partner  
 tonen. U moet de kaart bij elke rit met  
 de KVV bij u hebben en de kaart bij de  
 eerste rit afstempelen.

3.  Bij de registratie van de Karlsruhe Card  
 door een leesapparaat wordt de desbe- 
 treffende service afgeboekt. U kunt  
 slechts één maal gebruik maken van de  
 service.

4.  Vul uw voor- en achternaam in. De  
 Karlsruhe Card is strikt persoonlijk!

5.  Bij verlies krijgt u geen vervangende  
 kaart.

KORTING
Let op dit symbool! Let op dit symbool!

GRATIS

 
Card
Karlsruhe  

Card
Karlsruhe  

Card
Karlsruhe 

Informatie en verkoop: 
Tourist Information Karlsruhe | Bahnhofplatz 6 | 76137 Karlsruhe | Duitsland

Tel.: +49 (0) 721 3720-5383/-5384, 
of online op www.karlsruhe-card.de en in een groot aantal hotels



Evenementen
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rondleidingen

6

Januari
STADTWERKE EISZEIT, barokke schaatswereld bij het slot van Karlsruhe

Februari
INDOOR MEETING KARLSRUHE, internationale meeting voor zaalatletiek

INTERNATIONALE HÄNDEL-FESTSPIELE, Badisches Staatstheater Karlsruhe

art KARLSRUHE, beurs voor klassieke, moderne en eigentijdse kunst, 
Messe Karlsruhe

Maart
Gastronomische Paasmarkt, ook op zondag geopend

April
Operabal, Badisches Staatstheater Karlsruhe

Mei
EUNIQUE, Iinternationale beurs voor toegepaste 
kunst en design, Messe Karlsruhe

Hoepfner Burgfest, 
particuliere brouwerij Hoepfner Karlsruhe

Juni
HafenKulturFest, Rijnhaven Karlsruhe

Juli
ZELTIVAL, festival voor muziek, dans, comedy 
en nog veel meer, Tollhaus Karlsruhe

DAS FEST, openluchtfestival, Günther-Klotz Park

Openluchtbioscoop (tot begin september), Slot Gottesaue

Augustus
KAMUNA, Karlsruher museumnacht, binnenstad Karlsruhe

Bierbeurs, Karlsruher Schlossgarten

September
Karlsruher Theaternacht, binnenstad Karlsruhe

FIDUCIA Baden-marathon, binnenstad Karlsruhe

Oktober
Stadsfeest

Karlsruher Herbstmess‘, jaarmarkt, Messplatz Karlsruhe

offerta Karlsruhe, Messe Karlsruhe 

November
CRAZY PALACE Dinnershow (tot januari), Messplatz Karlsruhe

ARD-hoorspeldagen, hoorspelfestival, ZKM Karlsruhe

December
Christkindlesmarkt en Kinderland St. Stephan, Karlsruhe

Middeleeuwse kerstmarkt, Durlach

STADTWERKE EISZEIT, barokke schaatswereld bij 
het slot van Karlsruhe

Hier vindt u een overzicht van de (terugkerende) 
evenementen en Karlsruhe.

Meer informatie over evenementen vindt u op onze evenemen-
tenkalender op: www.karlsruhe-tourismus.de/veranstaltungen

OPENBARE STADSRONDLEIDING 
(klassiek)

Tijdstip: 
Mai tot oktober: elke zondag 

Duur: 
10.45 - 12.45 uur

Trefpunt: 
Tourist Information Karlsruhe, 
Bahnhofplatz 6

Prijs: 
Volwassenen € 6,90, kinderen tot 14 
jaar € 4,90, studenten € 5,90

OPENBARE STADSRONDRIT
(klassiek)

Tijdstip: 
Mai tot oktober: elke zaterdag
november, februari, maart - elke 
tweede zaterdag van de maand

Duur: 
10.45 - 12.45 uur

Trefpunt: 
Tourist Information Karlsruhe, 
Bahnhofplatz 6

Prijs: 
Volwassenen € 13,90, kinderen tot 
14 jaar € 7,90, studenten € 11,90 
Groepen (vanaf 10 personen) € 11,90

Andere boeiende rondleidingen vindt u op
www.karlsruhe-tourismus.de/buchen/stadtfuehrungen

rondleidingen

GRATIS

Voor de houders van een Karlsruhe Card: Gratis deelname aan 
de openbare stadsrondritten/-rondwandelingen van de Tourist- 
Information tijdens het weekend. Aanmelding bij de Tourist-Information  
noodzakelijk.



Bezienswaardigheden

98

Evangelische stadskerk

De evangelische stadskerk werd 
in opdracht van groothertog Karl 
Friedrich gebouwd als kathedraalkerk 
van de deelstaat Baden, naar 
ontwerp van de beroemde Karlsruher 
architect Friedrich Weinbrenner. De 
eerste steen werd gelegd in 1807 
en de inwijding vond plaats in 
1816. De gevel van het voorportaal  

wordt gedragen door zes machtige 
Korinthische zuilen. Een vergulde 
engel versiert de torenspits. Onder 
het middenschip van de kerk bevindt 
zich de voormalige grafkelder van de 
groothertogelijke familie. 

www.stadtkirche-karlsruhe.de

Parochiekerk St. Stephan

De St. Stephan-parochiekerk is de 
oudste katholieke kerk in Karlsruhe. 
Deze kerk werd tussen 1808 en 
1814 als kruisvormige centraalbouw 
met koepel gebouwd door Friedrich 
Weinbrenner naar voorbeeld van het 
Pantheon in Rome. De kerk werd 
toegewijd aan  de heilige Stephanus, 
als erkenning van de verdiensten van  

prinses Stephanie, een geadopteerde 
dochter van Napoleon. Zij was 
getrouwd met erfprins Karl van Baden 
en had zich, omdat ze katholiek 
was, aangesloten bij de katholieke 
gemeente

www.st-stephan-ka.de

Groothertogelijke grafkapel

De groothertogelijke grafkapel 
heeft een sfeervolle ligging midden 
in het Hardtwald. De kapel heeft 
als het enige vorstelijke bouwwerk 
uit die tijd in Baden de Tweede 
Wereldoorlog onbeschadigd door-
staan. Bezienswaardig is de crypte  

in het souterrain van de kapel, met 
de origineel bewaard gebleven 
gebrandschilderde ramen met plan-
tenmotieven. 

www.grabkapelle-karlsruhe.de

Tip: 
het is de moeite waard een blik in de crypte te werpen, waar bijna 
altijd interessante tentoonstellingen te zien zijn. De sarcofaag van 
Weinbrenner staat in een nis direct onder de ingang van de kerk.

Slot Karlsruhe

Het Karlsruher Slot werd gebouwd 
tussen 1715 en 1718. Bijna 200 jaar 
lang was het de woon- en regerings-
zetel van de markgraven en daarna 
van de keurvorsten en groothertogen 
van Baden. Tegenwoordig is het  

Badische Landesmuseum in het slot 
ondergebracht. Vanaf de slottoren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de zogenaamde „waaier”, de vorm 
waarin Karlsruhe is gebouwd als 
stad. 

Marktplein met piramide

Het marktplein met de piramide, dat 
werd ontworpen door de Karlsruher 
stadsbouwmeester Friedrich Wein-
brenner, is waarschijnlijk wel het 
bekendste plein in Karlsruhe en 
vormt vrijwel het centrum van de 
stad. Op het plein bevindt zich ook 
het symbool van de stad, de in 1823 
opgerichte piramide. Daaronder 
bevindt zich de crypte van de in 
1807 afgebroken Konkordien-kerk, 
waarin de stichter en naamgever van 
de stad, markgraaf Karl Wilhelm von 
Baden-Durlach, is bijgezet. Verder 
bevinden zich hier de evangelische 
stadskerk en het raadhuis.

Raadhuis

Het raadhuis werd gebouwd in 1825, 
naar ontwerp van de stadsarchitect 
Friedrich Weinbrenner. De toren van 
het raadhuis wordt bekroond door 
Mercurius, die handel en reizen 
symboliseert. Het middelste gedeelte 
van het gebouw wordt gevormd door  

een loggia met zuilen, waarvandaan 
sinds 1981 een klokkenspel klinkt. 
Binnenin het raadhuis bevindt zich 
een miniatuur van de eerste auto 
van uitvinder Carl Benz, evenals 
een model van loopfietsuitvinder  
Karl Freiherr von Drais. 
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Federaal constitutioneel gerechtshof en hoogste federaal gerechtshof 

Karlsruhe staat zowel symbool voor 
de „zetel van het recht“ als voor de 
moderne, democratische rechtsstaat 
Duitsland. Hier bevinden zich de 
hoogste Duitse rechtsinstellingen: het 
federaal constitutioneel gerechtshof, 
het hoogste federale gerechts-
hof en de balie van het hoogste 
federale gerechtshof. Het federaal  

constitutioneel gerechtshof was van  
het begin af aan gevestigd in Karls-
ruhe. Het bevindt zich tussen de 
Schlossplatz en de botanische tuin. 
De open bouwstijl van dit officiële 
gebouw is bedoeld om de indruk 
van democratische transparantie uit 
te stralen. 
www.bundesverfassungsgericht.de

Platz der Grundrechte

Als geschenk van de stad Karlsruhe 
aan het federaal constitutioneel 
gerechtshof werd in 2005 de „Platz  
der Grundrechte” (Grondrechtenplein) 
aangelegd. Hier vindt u 24 dubbele  

straatnaamborden, met thema‘s over 
recht en onrecht en uitspraken van 
rechters, juristen en burgers die met 
de wet in conflict raakten.

Gedenksplaats Ständehaus

Het Karlsruher Ständehaus was het  
eerste eigen nieuwe parlements-
gebouw in Duitsland en staat voor 
125 jaar parlementaire geschiedenis 
in Baden. Het mag met recht 
baanbrekend genoemd worden voor 

de democratie in Duitsland. Aan 
deze traditie herinnert sinds 1993 
de „Erinnerungsstätte Ständehaus”, 
waar u een tentoonstelling over 
de parlementaire geschiedenis van 
Baden kunt zien.

Prinz-Max-Paleis

Het Prinz-Max-Paleis heeft een veel- 
bewogen geschiedenis. Oorspron- 
kelijk was het een luisterrijk verblijf 
waar een gepensioneerde groot- 
ondernemer zich had terug-
getrokken, daarna een paleis voor de  
Badense hoge adel, de woning  
van de laatste keizerlijke rijkskanselier 

de voormalige zetel van het federaal 
constitutioneel gerechtshof en hoge- 
schoolgebouw. Tegenwoordig huis-
vest het gebouw het stadsmuseum, 
het museum voor literatuur aan de 
Boven-Rijn, het literaire genootschap 
en de kinder- en jeugdbibliotheek 
gehuisvest.

Bezienswaardigheden
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Badisches Landesmuseum 
in Slot Karlsruhe

Het Badische Landesmuseum is het 
grote cultuurhistorisch museum in 
Baden-Württemberg en een van de 
meest actieve musea in Duitsland. 
Met haar wereldwijd in aanzien 
staande collecties presenteert het 
in verschillende musea kunst en 
geschiedenis vanaf de prehistorie, 
vroegste geschiedenis en oudheid tot 
heden.

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

De Staatliche Kunsthalle is een van 
de oudste Duitse kunstmusea. De 
fascinerende architectuur maakt een 
museumbezoek tot een bijzondere 
belevenis. In het hoofdgebouw en in 
de orangerie zijn rond de 800 werken 
te zien, van de late middeleeuwen 
tot de tegenwoordige tijd. In de 
Junge Kunsthalle vinden wisselende 
exposities speciaal voor kinderen en 
jongeren plaats.

Staatliches Museum 
für Naturkunde

De boeiende exposities en het 
veelzijdige evenementenaanbod in 
het natuurkundig museum maken 
natuur(-kunde) tot een belevenis voor 
de hele familie! Hier vinden eenmalige 
tentoonstellingen plaats, zoals van 
het model van een pterosauriër 
met een vleugelspanwijdte van 12 
meter, de aardbevingssimulator en 
glinsterende mineralen en fossielen. 
Er zijn levensechte diorama‘s te zien, 
evenals een groot aantal levende 
dieren zoals insecten, reptielen, 
vissen en nog veel meer.

Tip: het fantastische uitzicht 
vanaf de 42 meter hoge slot-
toren!

Tip: sinds 2016 is er de nieuwe permanente expositie „Vorm en  
Functie - Voorbeeld Natuur“ met meer indrukwekkende grote  
aquariums en terrariums, onder meer met een levend koraalrif,  
haaien, krokodillen enz.

 Schlossbezirk 10, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 926 65 14

 www.landesmuseum.de

 Di. - do. 10.00 - 17.00 uur, 

 vrij. - zo. & feestdagen 

 10.00 - 18.00 uur

 Halte Marktplatz

 Ondergrondse parkeergarage 

 Schlossplatz

 Hans-Thoma-Straße 2, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 926 33 59

 www.kunsthalle-karlsruhe.de

 Di. - zo. 10.00 - 18.00 uur

 Halte Herrenstraße/Europaplatz

 Parkeergarage Passagehof, 

 ondergrondse parkeergarage 

 Schlossplatz

 Erbprinzenstraße 13, 76133 Karlsruhe 

 Innenstadt-West, Duitsland

 +49 (0) 721 - 175 21 11 

 www.smnk.de

 Di. - frij. 09.30 - 17.00 uur, 

 za., zo. & feestdagen 

 10:00 - 18:00 uur, 

 op maandag gesloten

 Herrenstraße/Marktplatz, 

 ong. 5 min. lopen

 Parkeergarages Friedrichsplatz, IHK,

 Landesbibliothek, of ECE ETTLINGER  

 TOR

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Voor de houders van een Karlsruhe Card:  Gratis toegang tot de  
tentoongestelde collecties, het nieuwe filmevenement in de toren: „Ich, 
Karl Wilhelm – die Legende meiner Stadt“ (Ik, Karl Wilhelm - de legende 
van mijn stad), toegang tot de slottoren, familietentoonstelling „Cowboys 
& Indianer - Made in Germany” (18-03-2016 tot 03-10-2016).

Voor de houders van een Karlsruhe Card: Toegang gratis

Voor de houders van een Karlsruhe Card:
Gratis toegang tot de tentoongestelde collecties en de nieuwe 
permanente tentoonstelling Form und Funktion – Vorbild Natur” 
(Vorm en Functie - Voorbeeld Natuur)

ZKM l Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie 

Het ZKM wordt ook wel het „Duitse 
Centre Pompidou” genoemd. Dit 
eerste interactieve, mediamuseum is 
wereldwijd een unicum. Bij het ZKM 
| Medienmuseum en ZKM | Museum 
ligt het zwaartepunt op onderzoek 
en productie, tentoonstellingen 
en evenementen en archief en 
verzameling. Het opereert op de 
grens tussen kunst en wetenschap 
en maakt gebruik van nieuwe kennis 
op het gebied van mediatechnologie, 
om die verder door te kunnen 
ontwikkelen. 

 Lorenzstraße 19, 

 76135 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 81 00

 www.zkm.de

 Wo.-vrij. 10.00 - 18.00 uur, 

 za. & zo. 11.00 - 18.00 uur, 

 ma. & di. gesloten 

 Halte ZKM

 Ondergrondse parkeergarage ZKM,  

 ingang Südendstr.

GRATIS
Voor de houders van een Karlsruhe Card: 
Gratis toegang Lichthof 1/2 of Lichthof 8/9
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Meer musea en theaters vindt u op internet op: 
www.karlsruhe-tourismus.de/nl

 Alter Schlachthof 35, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 964 050

 www.tollhaus.de

 Halte Tullastraße

 Parkeren mogelijk voor het 

 TOLLHAUS

 Durlacher Allee 19, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland 

 +49 (0) 721 - 783 11 50

 www.substage.de 

 Halte Tullastraße

 Parkeren op het terrein van de

 Schlachthof

Creativiteitspark „Alter Schlachthof”

Naast de klassieke culturele instellingen, brengen sinds een aantal jaren jonge 
kunstenaars  in het creativiteitscentrum, „Alter Schlachthof”, leven in de 
scene. Alleen nog markante namen als „Alte Hackerei” of „Fettschmelze”, 
herinneren aan het vroegere gebruik van het terrein, waaraan in 2006 definitief 
een einde kwam. Tegenwoordig bieden de indrukwekkende rode bakstenen 
gebouwen onderdak aan kunstenaarscollectieven, ateliergemeenschappen, 
klassieke ambachtelijke kunstenaars, architectenbureaus en agentschappen 
voor nieuwe media, zoals de Filmboard Karlsruhe. 
Door de concentratie van de vele mensen werkzaam in media  en cultuur is 
in Karlsruhe-Oost een levendige stadswijk ontstaan, waar horeca- en culturele 
inrichtingen een grote rol spelen. Zo biedt het cultureel centrum TOLLHAUS 
een eigentijds programma dat bestaat uit comedy, dans, wereldmuziek, jazz, 
festivals en openluchtevenementen, terwijl „Substage” bekend staat als een 
van de gevestigde clubs voor alle mogelijke soorten live rockmuziek in Baden-
Württemberg.

www.alterschlachthof-karlsruhe.de

Cultureel centrum TOLLHAUS

Cultureel centrum TOLLHAUS biedt 
een uitstekend, bijna dagelijks 
wisselend, cultureel programma op 
gebied van muziek, dans, cabaret, 
circus en comedy. Het programma 
wordt aangevuld met festivals, 
openluchtevenementen en eigen 
producties.

Substage Karlsruhe

De live muziekclub Substage, die 
is ondergebracht in de voormalige 
Schlachthalle op de Alter Schlachthof, 
organiseert evenementen met zowel 
nationale als internationale artiesten 
en fungeert daarnaast ook als 
platform voor regionale artiesten. 
Naast rockmuziek staan ook electro, 
ska, metal, pop of hiphop op het 
programma.

Städtische Galerie

In de Städtische Galerie vindt u naast 
wisselende tentoonstellingen vooral 
werken van Karlsruher en regionale 
schilders. Verder zijn er Europese 
grafische werken uit de 15e tot de 
19e eeuw te zien, evenals Japanse 
gekleurde houtblokprenten uit de 
18e en 19e eeuw en werken uit de 
Garnatz-collectie.

Majolica

Bij de Majolika Manufaktur Karlsruhe 
worden alle mogelijke soorten 
keramische artikelen geproduceerd. 
Dwars door de slottuin loopt een 
pad van keramische tegels dat de 
Majolika Manufaktur verbindt met de 
slottoren. Alles is hier mogelijk, van 
schoteltjes tot sierelementen voor 
een kerkdak. Het oorspronkelijke 
Bambi-beeldje voor de Duitse 
televisieprijs werd hier gecreëerd. 

 Lorenzstraße 27, 

 76135 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 133 44 01

 www.staedtische-galerie.de

 Wo.-vrij. 10.00 - 18.00 uur, 

 za. - zo. 11.00 - 18.00 uur

 Halte ZKM

 Ondergrondse parkeergarage ZKM,  

 ingang Südendstr.

 Ahaweg 6, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 912 37 70

 www.majolika-karlsruhe.de

 Di. - zo., feestdagen 10.00 - 13.00  

 & 14.00 - 17.00 uur 

 Halte Europaplatz, 

 ong. 18 min. lopen

 Parkeerplaats bij de Majolika

Museum beim Markt

Het „Museum beim Markt” presen-
teert haar collectie toegepaste kunst 
sinds het begin van de eeuwwisseling.  
Met de permanente tentoonstelling  
op de eerste verdieping en de wis-
seltentoonstellingen op de begane 
grond sluit het Museum beim Markt 
aan bij de historische collecties in het 
slot van Karlsruhe.

 Karl-Friedrich-Straße 6, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0)721 - 926 6514 

 www.landesmuseum.de

 Di.-do.  11.00 - 17.00 uur, 

 vrij., zo., feestdagen 

  10.00 - 18.00 uur

 Herrenstr. / Marktplatz

 Parkeergarage Marktplatz, 

 Schlossplatz ondergrondsen

 parkeergarage

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Voor de houders van een 
Karlsruhe Card: Gratis toegang 
tot de tentoongestelde collectie

Voor de houders van een 
Karlsruhe Card: Gratis toegang 
tot de lopende tentoonstellingen

Voor de houders van een Karlsruhe Card:
Gratis toegang tot de tentoongestelde collectie
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Badisches Staatstheater Karlsruhe 

Het Badische Staatstheater Karlsruhe 
biedt participatieprojecten voor 
opera, concerten, toneel, optredens 
van het Staatsballet, het jonge 
Staatstheater en het Volkstheater. 
Vooral de jaarlijks in het voorjaar 
plaatsvindende INTERNATIONALE 
HÄNDEL-FESTSPIELE en het grote 
operabal, DER BALL, hebben een 
landelijke uitstraling.

Kammertheater/K2

Het Kammertheater vormt met een  
bonte mengeling van eigentijds 
theater, muziek, cabaret en gast-
sterren als Richy Müller, Ralph Bauer 
en Ingrid van Bergen een belangrijk 
onderdeel van de Karlsruher theater-
wereld. Sinds 2013 biedt de tweede 
speellocatie K2 in de Kreuzstrasse 
een afwisselend repertoire voor toe-
schouwers van alle leeftijden.

Sandkorntheater

“Ons programma biedt verscheiden-
heid”, onder dit motto zijn bij het 
Sandkorntheater cabaret en kome-
dies, kinder- en jeugdtheater, tijdkri-
tische stukken en musicals te zien.

Bioscoop: Schauburg 

Filmtheater Schauburg is een filmhuis 
in Karlsruhe, dat met zijn programma  
regelmatig in de prijzen valt. De 
Schauburg organiseert in de zomer 
de legendarische openluchtbioscoop  
bij Slot Gottesaue en presenteert 
regelmatig films die niet zijn nage- 
synchroniseerd.

 Marienstraße 16, 

 76137 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 350 00 18

 www.schauburg.de 

 Halte Staatstheater/Volkswohnung

 Parkeergarage bik het Staatstheater 

 Kaiserallee 11, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 848 984

 www.sandkorn-theater.de

 Halte Mühlburger Tor

 Parkeergarage Magdeburger Haus 

 Herrenstraße 30/32, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 23 111

 www.kammertheater-karlsruhe.de

 Haltestelle Europaplatz

 Parkhaus Passagehof

 Baumeisterstr. 11, 

 76137 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 933 333 

 (kaartvoorverkoop)

 www.staatstheater.karlsruhe.de

 Halte Volkswohnung/Staats-

 theater (ringbuslijn 10)

 Parkeergarage bij het 

 Staatstheater

Speciale 

cultuurtip voor 

filmliefhebbers

Voor de houders van een Karlsruhe Card: Aan de avondkassa 
10% korting op geprogrammeerde voorstellingen.

Voor de houders van een Karls-
ruhe Card: Aan de avondkassa 2 € 
korting op geprogrammeerde voorstellingen.

Karlsruhe
KA-Europabad.de

Erleben Sie das 
karelische Saunaritual
EINE FINNISCHE TRADITION 
Der komplette Körper wird mit Birkenzweigen abgeschlagen. 
Das erfrischt angenehm und regt die Blutzirkulation an.

Anmeldung unter 0721 160 224 49 oder 
per E-Mail an spa@ka-baeder.de

19,- Euro 
PRO PERSON

INKL. BROTZEIT

KORTING

KORTING
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Zoologischer Stadtgarten

De Zoologische Stadtgarten, die ook 
wel als de „Groene Long“ van Karls- 
ruhe wordt aangeduid, bestaat al 150 
jaar en is daarmee een van de oudste 
dierentuinen in Duitsland. De bijzon-
dere aantrekkingskracht ligt in de 
combinatie van dierentuin en park. U 
vindt hier 800 bomen uit een groot 
aantal verschillende landen en een 
aantal thematische tuinen, zoals de 
Japanse tuin of de rozentuin. In het 
midden van de Stadtgarten liggen 
twee meertjes die door een kanaal 
zijn verbonden. Met een gondoletta, 
een bootje aan een trekkabel, kunt u 
het park en de royaal opgezette on-
derkomens voor de dieren bekijken. 
De nieuwste attractie is het  
Exotenhaus: een voormalig over-
dekt zwembad met een indrukwek-
kend nagebouwd rotslandschap voor 
talrijke nieuwe dieren, zoals luiaards, 
gordeldieren of doodskopaapjes. Er 
zijn ook talrijke aquariums en terra-
riums te zien.

 Ettlinger Straße 6, 

 76137 Karlsruhe, Duitsland

 (recht tegenover het 

 centraal station)

 +49 (0) 721 - 133 68 15

 www.karlsruhe.de/zsg

 Nov. - jan. 09.00 - 16.00 uur

 Feb. - april 09.00 - 17.00 uur

 Mei - sept. 08.00 - 18.00 uur

 Oktober  09.00 - 17.30 uur

 Parkeerplaatsen en ondergrondse 

 parkeergarage achter het cen- 

 traal station

Voor de houders van een Karlsruhe Card:
Zoologischer Stadtgarten
€ 2 korting op de dagkaart voor volwassenen/jongeren
€ 2 korting op de groepskaarten A en B voor kleine groepen
€ 1 korting op de kinderkaart

Gondoletta in de Zoologischer Stadtgarten
Rondvaart tegen groepsprijs (van Goede Vrijdag tot half oktober, dagelijks 
11.00 - 18.00 uur). Kaarten alleen aan de kassa verkrijgbaar

Schlossgarten

De grote slottuin achter het slot van 
Karlsruhe is aangelegd in de stijl 
van een Engels landschapspark met  
uitgestrekte grasvelden en indruk-
wekkende bomen. Het is een 
ontmoetingsplaats waar kan worden 
gepicknickt of gesport, om ont-
spanning te zoeken na de dagelijkse 
drukte of na uitgebreid shoppen.

Schlossgartenbahn

Bij jong en oud bijzonder geliefd is 
de Schlossgartenbahn, waarmee het 
park tijdens een gezellige rit verkend 
kan worden. Deze 2,5 km lange 
rondrit met een diesel- of stoomtrein 
duurt 20 minuten.

Botanische tuin

De botanische tuin bevindt zich aan 
de rand van de slottuin. Het grote 
aantal exotische boomsoorten van 
verschillende continenten en de  
kassen met cactussen en tropische 
planten maken de tuin tot een popu-
laire oase midden in de stad.

Van 1 juni tot 2 oktober ook van maandag tot vrijdag van  
13.00 - 18.00 uur. De Schlossgartenbahn rijdt niet bij slecht weer.

 Schlossbezirk 10, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 926 65 14

 bit.ly/KaSchlossgarten 

 Halte Marktplatz

 Ondergrondse parkeergarage 

 Schlossplatz

 Schlossbezirk 10, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 61 07 58 85

 bit.ly/schlossgartenbahn

 zaterdag 13.00 - 19.00 uur,

 zonn- & feestdagen 

 11.00 - 19.00 uur

 Halte Marktplatz

 Ondergrondse parkeergarage

 Schlossplatz

 Hans-Thoma-Straße 6, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 926 30 08

 www.botanischer-garten-karlsruhe.de 

 Openingstijden kassen:

 Mai - dec., di. - vrij. 

 10.00 - 16.45 uur, 

 za., zo. und feestdagen: 

 10:00 - 17:45 uur,

 maandag gesloten

 Halte Marktplatz

 Ondergrondse parkeergarage 

 Schlossplatz
NB: de historische kweekkassen van de botanische tuin Karls- 
ruhe zijn vanaf 2016 vanwege saneringswerkzaamheden 
gesloten. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk duren 
tot begin 2017.

KORTING
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Günther-Klotz-Anlage

De Günther-Klotz-Anlage is een 
schitterend gelegen park tussen het 
zuidwesten van de stad en Grün- 
winkel, dat in de volksmond liefdevol 
„Klotze” wordt genoemd. De Alb, 
die er doorheen stroomt, de royale 
speel- en ligvelden, een speelterrein, 
meerdere kleine meertjes, bootver-
huur en nog veel meer maken het 
park tot het perfecte stedelijke ont-
spanningsgebied.

Passagiersschip MS KARLSRUHE

„Touwen los“ is het motto op de MS 
KARLSRUHE. Op het passagiersschip 
snuift u allereerst de havenlucht op, 
voor u via de imposante sluisdeur 
de Rijn op vaart. Naast Worms, 
Speyer en Germersheim behoren ook 
Straatsburg en de stuwsluis van Iffez-
heim tot de bestemmingen.

Europabad

Het Europabad Karlsruhe is met  
1600 m² wateroppervlak en  
275 attracties een van de grootste 
en spectaculairste waterparadijzen 
in Zuid-Duitsland, met zwemplezier, 
wellness en een spa voor het hele 
gezin. Speciale trekpleisters zijn, 
onder andere, de raketglijbaan 
„Aqua-Rocket”, het kanaal met 
stromend water en de volledig 
nieuwe belevenisglijbaan „Green 
Viper” met herinneringsfoto!

Vierordtbad

Het Vierordtbad, de wellness oase 
midden in Karlsruhe, is een modern 
vormgegeven badhuis in een histo-
risch overdekt zwembad, dat voor 
het eerst werd geopend in 1900. De 
sauna‘s met verschillende tempera-
turen en het warmwaterbekken met 
water op een temperatuur van 36 °C 
nodigen uit tot ontspanning.

Tip: Tickets zijn verkrijgbaar bij het toeristenbureau in Karlsruhe!

 Junker-und-Ruh-Weg, 

 76135 Karlsruhe, Duitsland

 bit.ly/güntherklotzanlage 

 Halte Europahalle/Europabad

 Parkeerplaatsen rondom het park

 Werftstr. 2-4, 

 76189 Karlsruhe-Mühlburg 

 Duitsland

 +49 (0) 721 - 599 74 24

 www.rheinhafen.de

 /fahrgastschiff-karlsruhe

 Haltestelle Rheinhafen

 Hermann-Veit-Straße 5, 

 76135 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 160 22 400

 www.ka-europabad.de 

 Ma.-za. (ook op feestdagen) 

 10.00 - 23.00 uur, 

 zo. (ook op feestdagen) 

 10.00 - 21.00 uur

 Vroegzwemmen (niet op feest- 

 dagen): 06.30 - 09.30 uur

 Halte Europahalle/Europabad

 Parkeergarage Europabad

 Ettlinger Straße 4, 

 76137 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 13 35 22 5 

 www.ka-baeder.de/vierordtbad/

 Ma.  14.00 - 23.00 uur, 

 di.-vrij. 10.00 - 23.00 uur, 

 za.  10.00 - 22.00 uur, 

 zon- en feestdagen 10.00 - 20.00 uur

 Halte Kongresszentrum

 Parkeergarage Novotel / Kongress-

 zentrum

EXO l Horeca 
in het Exotenhaus

In de unieke omgeving van de EXO, 
met uitzicht op het Exotenhaus, 
kunt u genieten van de traditionele 
Duitse keuken met een regionaal 
Badens accent, exotische highlights 
en vegetarische en veganistische 
gerechten. Op warme zomeravonden 
nodigt het grote buitenterras met 
lounge-gedeelte en uitzicht op de 
Stadtgarten uit tot ontspannen.

 Ettlinger Straße 4c, 

 76137 Karlsruhe

 +49 (0) 721 - 255 151 15

 www.exo-karlsruhe.de

 Dagelijks 09.30 - 18.00 uur 
 (zelfbedieningsrestaurant, uitslui- 
 tend vanuit de Zoologischer  
 Stadgarten toegankelijk).
 Voor gastronomisch genieten‘s  
 avonds geopend van 18.00 - 
 23.00 (toegang Ettlinger Straße). 

Voor de houders van een Karlsruhe Card: Tot € 20 krijgt u 5%  kor-
ting en vanaf € 20 krijgt u 10% korting op het assortiment in de Free-
Flow-zone (9.30-18.00 uur).
U moet de Karlsruhe Card tonen voordat u aan de kassa betaalt. U komt 
niet meer voor korting in aanmerking als u de kaart pas achteraf toont.

KORTING

KORTING

Voor de houders van een 
Karlsruhe Card: Dagkaart 
voor de prijs van een 4-uurskaart 
(reserveren van de sauna tegen bijbetaling).
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Karlsruhet

       Parkeerplaats voor bussen          streekbusstation             Groene zone       ondergrondse parkeergarage       parkeerplaats       parkeergarage              bouwterrein

i  Toeristische Informatie

2  Centraal station

 Bezienswaardigheden

3  Slot Karlsruhe

4  Raadhuis met piramide

5  Stadskerk

6  Botanische tuin

7  Stadspark/dierentuin

8  Gedenkplaats Ständehaus

9  Prinz-Max-Paleis

 Musea/tentoonstellingen

10  ZKM | Centrum voor Kunst en  

 Mediatechnologie

11  Stedelijke Galerie

12  Museum van de deelstaat Baden

 in Slot Karlsruhe

13  Staatskunsthal Karlsruhe

14  Majolicamuseum

15  Stadsmuseum (Prinz-Max-Paleis)

16  Museum voor Letterkunde  

 aan de Boven-Rijn

17  Badense Kunstvereniging

18  Staatsmuseum voor Natuurkunde

19  Museum bij de markt

 Winkelcomplex

20  ETTLINGER TOR Karlsruhe

21  POSTGALERIE

 Theaters

22  Staatstheater Baden

23  Sandkorn Fabriktheater

24  Kammertheater

25  Kammertheater/K2

 Evenementslocaties

26  Congrescentrum (Stadthalle,

 Schwarzwaldhalle, Gartenhalle,

 Konzerthaus)

27  Europahalle

28  Jaarbeurs van Karlsruhe  

 (buiten de kaart) 

29  Noordelijke campus KIT

 (buiten de kaart)

30  Zuidelijke campus KIT

31  Bioscoop „Schauburg“

32  Bioscoop „Filmpalast am ZKM“

33  Slot Gottesaue

34  Cultureel centrum Tollhaus

35  Substage Karlsruhe

36  Wildparkstadion

Durlach

 Pleinen

37  Marktplein

38  Plein van de grondrechten

39  Ludwigsplatz

40  Friedrichsplatz

41  Messplatz

 Federale hoven

42  Bundesgerichtshof

43  Bundesverfassungs gericht

 Overige

44  Europabad

45  Vierordtbad

48  Station Durlach

49  Marktplein met Stadskerk

50  Karlsburg

51  Pfinzgaumuseum

52  Cultureel centrum Orgelfabriek 

53  Basler Tor

54  Festhalle

55  Kabeltrein op de Turmberg

56  Turmberg

57  Klimpark

58  Max-Reger-Institut

i

41

56

57

44

27

28

29
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ETTLINGER TOR Karlsruhe

ETTLINGER TOR Karlsruhe zorgt voor 
puur winkelplezier. De winkelpassa-
ges in het drie verdiepingen tellende 
indoor-shoppingcenter hebben in  
totaal een winkeloppervlak van 
33.000 m². De luxueuze architectuur 
herinnert aan het interieur van een 
oceaanreus.

POSTGALERIE

De lichte, royale en moderne POST- 
GALERIE in het voormalige hoofdpost- 
kantoor van Karlsruhe is een van 
de mooiste winkelgalerijen in het 
zuidwesten. De in totaal meer dan 50 
verschillende speciaalzaken, winkels 
en horecagelegenheden zorgen voor 
een grote hoeveelheid mogelijkheden 
tot shoppen.

 Kaiserstraße 217, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 180 58 60

 www.postgalerie.de

 Ma. - za. 10.00 - 20.00 uur

 Haltestelle Herrenstr./Europaplatz

 Parkhaus Postgalerie

 Karl-Friedrich-Straße 26, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 663 67 90

 www.ettlinger-tor.de

 Ma. - wo. & vrij. - za. 

 10.00 - 20.00 uur,

 do. 10.00 - 22.00 uur

 Halte Marktplatz

 Parkeergarage Ettlinger Tor

Kaiserstraße

De Kaiserstraße is niet alleen Badens 
langste winkelparadijs, maar ook 
de belangrijkste winkelstraat in 
het centrum van Karlsruhe, met 
talrijke winkels, cafés en restaurants. 
Vergeet ook niet een kijkje te nemen 
in de zijstraten en parallel lopende 
straten. In de vele kleine winkeltjes 
en galerieën vindt u aparte mode, 
accessoires en kunstvoorwerpen.

Südliche Waldstraße

In de „Südliche Waldstrasse” concen- 
treren zich op 214 meter exclusieve 
boetieks, antiekwinkels, woondesign- 
studio‘s en galerieën. In de vele door 
de eigenaars geleide winkels en 
restaurants wordt u nog persoonlijk 
geadviseerd en bediend.

Erbprinzenstraße

Als u op zoek bent naar iets bijzon- 
ders, dan vindt u dat in de zijstraat 
van de Kaiserstraße. Apart design en  
topmode vindt u in de Erbprinzen-
straße, ver van de grote modeketens. 

 www.karlsruhe-tourismus.de

 /erleben/einkaufen-und-erlebnis

 Halte Kronenplatz/Marktplatz/

 Herrenstraße

 Parkeergarages Passagehof, Zirkel

 www.suedliche-waldstrasse.de

 Halte Herrenstr./Europaplatz,

 ong. 5 min. lopen

 Parkeergarages Stephansplatz,

 Postgalerie

 Halte Herrenstr./Europaplatz

 Parkeergarage Friedrichsplatz

Koopzondag in de 
Karlsruher binnenstad
13 maart 2016 (paasmarkt) 
9 oktober 2016 (stadsfeest)
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Lunchrooms

Pâtisserie Ludwig

In deze moderne en creatieve patisserie 
voelt u dat Frankrijk niet ver weg 
is. In de gezellige luchroom kunt u 
genieten van een uitgelezen keuze 
aan heerlijke patisserie en koffiespe-
cialiteiten. Het uitgestalde hartige en 
zoete Franse gebak, voor zowel de 
kleinere als de wat grotere honger, 
heeft een verleidelijke uitstraling. 

Café Goldstück

Café Goldstück is voor langslapers 
een echt „goudstuk”, omdat hier tot 
18.00 uur ontbijt wordt geserveerd. 
Op de kaart staan heerlijke lekker-
nijen zoals makarons, gebakjes en 
stevige dagschotels.

Café Juli

Bij Café Juli aan de levendige 
Gutenbergplatz begint u de dag 
ontspannen, in een gezellige atmos- 
feer, met een huisgemaakt ontbijt. 
Op dinsdag, donderdag en zaterdag 
kunt u na een overvloedig ontbijt over 
de markt slenteren. Of omgekeerd!

 Waldstraße 85, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 179 - 178 12 72

 www.patisserie-ludwig.net 

 Di. - za. 09.00 - 18.00 uur,

 zo.  11.00 - 18.00 uur, 

 ma.  rustdag  

 Halte Herrenstr./Europaplatz, 

 ong. 5 min. lopen

 Parkeergarages Stephansplatz, 

 Postgalerie

 Karlstraße 9, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 161 767 54

 www.dasgoldstueck.de

 Mo. & za. 09.00 - 16.00 uur, 

 Di. - vrij. 09.00 - 18.00 uur

 Halte Europaplatz, 

 ong. 5 min. lopen

 Parkeren in de straat

Tip: probeer ook eens de uitgelezen desserts, waarmee u 
zelfs een menu kunt samenstellen.

 Nelkenstraße 21, 

 76135 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 840 89 899

 www.cafe-juli.de  

 Ma. - vrij. 09.00 - 18.30 uur, 

 za.  07.30 - 18.30 uur, 

 zo.  10.00 - 18.00 uur

 Halte Yorckstraße

 Parkeren in de straat

Kesselhaus

Restaurant Le Salon in het Kesselhaus 
werd in 2015 bekroond met een ster 
in de Michelingids. Het restaurant is 
gevestigd op een fabrieksterrein uit 
1899. Het Kesselhaus uit het jaar 
1910, dat onder monumentenzorg 
staat, werd met veel liefde en smaak 
perfect gerestaureerd. De combinatie 
van voormalige industriële architec-
tuur en een modern interieur verleent 
het restaurant een uniek karakter.

Oberländer Weinstube 

De kleine, knusse binnenplaats met een  
mediterrane uitstraling is een van de 
mooiste locaties om tot rust te komen na  
de drukte van de stad. De keuken van 
het wijnlokaal is modern en creatief, 
maar regionale specialiteiten vormen 
een bron van inspiratie. Het menu richt  
zich naar het jaargetijde en wordt elk 
seizoen aangepast.

Eigenart 

Dit net iets andere restaurant presen-
teert zich met veel kunst en cultuur, 
maar vooral met een grote passie 
voor eten, helemaal in de stijl van 
de slowfood-beweging. Op de regel-
matig wisselende menukaart staan 
ongewone creaties en kleine, maar 
verfijnde menu‘s.

Restaurants – De betere regionale keuken

 Griesbachstr. 10 c, 

 76185 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 66 99 269

 www.kesselhaus-ka.de

 Di. - vrij. 11.30 - 14.30 uur &
    18.00 - 23.00 uur / 
 vrij.     - 00.00 uur 
 za.  18.00 - 00.00 uur 
 zo.  10.30 - 14.30 uur &
    18.00 - 23.00 uur 

 keuken uur:
 Di. - vrij.  12.00 - 14.00 uur &
    18.00 - 21.30 uur
 za.   18.00 - 21.30 uur
 zo.   10.30 - 14.30 uur &
    18.00 - 21.30 uur

 Halte Bannwaldallee

 Parkeren in de Griesbachstraße

 Akademiestraße 7, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 25 066

 www.oberlaender-weinstube.de 

 Di. - za. 12.00 - 15.00 uur 

 &  18.00 - 00.00 uur 

 keuken  12.00 - 14.00 uur 

 &  18.00 - 22.00 uur

 Halte Europaplatz/Postgalerie

 Parkeergarage Passagehof (de  

 Oberländer Weinstube neemt de  

 kosten voor haar rekening als u er  

 het parkeerkaartje laat afstem- 

 pelen)

 Hebelstraße 17, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 570 34 43

 www.eigenart-karlsruhe.de

 Di. - vrij. 11.30 - 14.30 uur, 

 za. 12.00 -14.30 uur  

 (keuken geopend tot 14:00 uur) 

 & 18.00 - 23.00 uur 

 (keuken geopend tot 21.30 uur)

 Halte Marktplatz

 Ondergrondse parkeergarage 

 Schlossplatz
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Viva

Restaurant Viva weet dagelijks aan-
genaam te verrassen met verse, vege-
tarische lekkernijen uit de regionale 
en internationale keuken. Afgezien 
van de weken dat Viva specialiteiten 
aanbiedt, zijn er ook veganistische 
en gluten- en lactosevrije gerechten 
verkrijgbaar.

My Heart Beats Vegan

“MHBV” is het eerste veganistische 
restaurant in Karlsruhe en staat voor 
ongecompliceerd veganistisch genie-
ten. De gerechten en dranken zijn 
100% veganistisch en bevatten geen 
extra aromastoffen.

 Lammstraße 7a, 

 Rathauspassage, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 232 93

 www.viva-restaurant.de

 Halte Marktplatz, 

 ong. 5 min. lopen

 Parkeergarages Friedrichsplatz,  

 IHK, Landesbibliothek of ECE  

 Ettlinger Tor-Center

Een overzicht van de restaurants in Karlsruhe vindt u op: 
www.karlsruhe-tourismus.de/gastronomie

 Kriegsstraße 94, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 www.mhbv.de

 Halte Mendelssohnplatz,

 Ettlinger Tor

 Parkeergarages Badisches Staats- 

 theater, ECE Ettlinger Tor-Center

Vegetarisch en veganistisch

www.albtal-tourismus.de

(R)AUSGEHZEIT 
IM ERLEBNIS.TAL

BAD HERRENALB, DOBEL, ETTLINGEN
KARLSBAD, MALSCH, MARXZELL
STRAUBENHARDT, WALDBRONN

ALB1505_Anz-Erlebnistal_OK.indd   2 16.11.15   08:38
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 Der Vogel – das
unfi ltrierte Original.

Unverwechselbar
seit 1985.

 1. Lokalitätenbrauereien 
in Karlsruhe, Ettlingen und 
Durlach.  
 Vor Ihren Augen brauen wir
in den Lokalen unsere Bier-
spezialitäten.

Das unfi ltrierte Original!
Cremiger Schaum, goldtrüb, voll-
mundig, mit feinbitterer Note.

Badische Küche.
Von der backofenwarmen Brezel, 
über feine Snacks zu deftigen 
Leibgerichten.

Lust auf Biergarten?
Hab’ Sonne im Herzen und ein 
Unfi ltriertes im Glas in Badens 
schönsten Naherholungsgebiet.

3 x in Baden:

Karlsruhe, Kapellenstraße 50,
Telefon 07 21/37 75 71

Ettlingen, Rheinstraße 4,
Telefon 0 724 3/56 17 20

Durlach, Amalienbadstraße 16,
Telefon 07 21/81 96 80

Internet: www.vogelbraeu.de

Anzeige KA Tourismus.indd   1 19.05.15   10:20

Hoepfner Burghof

De Hoepfner Burghof bevindt zich 
in de historische gebouwen van de 
particuliere Hoepfner-brouwerij, die 
een smakelijke, traditioneel Badense 
keuken en lekker bier van de parti-
culiere Hoepfner-brouwerij aanbiedt. 

Badisch Brauhaus

Of het nu gaat om een riddermaal 
in de gewelvenkelder, een eenvou-
dige maar degelijke keuken op de 
boulevard, of lekkere cocktails in de 
ALLVITALIS cocktailbar, het Badisch 
Brauhaus heeft een grote gastrono-
mische keuze op vier niveaus. 

De Vogelbräu

De Vogelbräu met haar locaties in 
Karlsruhe, Durlach en Ettlingen biedt 
u zelfgebrouwen, ongefilterde bier-
soorten zoals pils, licht tarwebier en 
zonnewendebier, evenals een stevige 
Badense keuken. In de biertuin vindt 
u comfortabele stoelen om buiten te 
zitten. 

 Stephanienstraße 38 - 40, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 14 44 400

 www.badisch-brauhaus.de

 Ma. - do. 11.30 - 00.00 uur

 vrij., za. 11.30 - 01.00 uur

 zo.  11.00 - 00.00 uur

 Halte Europaplatz

 Parkeergarage Badisch Brauhaus 

 Bismarckstraße 37

 Kapellenstraße 46, 

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 377 571

 www.vogelbraeu.de

 Ma. - zo. 10.00 - 01.00 uur

 Halte Mendelssohnplatz

 Parkeren vanaf 18.00 uur op de  

 parkeerplaats van de Friedrich- 

 List-school.

Tip: met de „Tour de Vogel” kunt u een fietstocht 
maken langs de brouwerijen van Vogelbräu. 

 Haid-und-Neu-Straße 18,

 76131 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 622 644

 www.hoepfner-burghof.de

 Ma. - zo. 11.30 - 22.00 uur 

 (14.00 - 17.00 uur kleine kaart)

 Halte Karl-Wilhelm-Platz of Haupt- 

 friedhof

 Parkeerplatsen in de straat

Brouwerijen en biertuinen

Voor de houders van een Karlsruhe Card:
1 klein glas bier gratis bij elk hoofdgerecht

KORTING
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Casa do José

Casa do Jose biedt u een veelzijdige 
Portugese keuken in een stijlvolle 
omgeving. U kunt kiezen uit tradi-
tionele vlees- en visgerechten zoals  
kabeljauw. Op de wijnkaart vindt u  
bovendien een groot aantal Portugese  
wijnen.

Yangda

Bij Yangda vindt u specialiteiten met 
vers gesneden groente en tradi- 
tionele specerijen uit verschillende  
Chinese regio‘s. Bovendien is er  
dagelijks een Chinees buffet met vuur- 
pannetjes, dat ook wel hotpot of 
„Chinese fondue” wordt genoemd. 

Mogogo

“Mogogo” is een restaurant in  
Afrikaanse stijl dat hoofdzakelijk 
gerechten uit Oost- en Noord-Afrika  
serveert. De gerechten worden ge-
combineerd met traditioneel Afri-
kaans bier van palmpitten, banaan, 
kokos of mango. Op de kaart staan 
verder ook vegetarische gerechten.

El Toro 

Een vleugje Spanje in Karlsruhe! In de 
kleine, gezellige bar eet u de beste  
tapas van de hele stad en kunt u  
bovendien genieten van een glas 
Spaanse wijn. 
Reserveren aanbevolen!

 Kriegsstraße 92, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 914 38 018

 www.casadojose.de

 Di. - vrij. 17.00 - 23.00 uur

 za. - zo. 11.30 - 23.00 uur 

 feestdagen 18.00 - 23.00 uur

 Halte Ettlinger Tor of 

 Mendelssohnplatz

 Parkeergarages Staatstheater,

 Ettlinger Tor

 Kaiserstraße 114, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 222 97

 bit.ly/karlsruheyangda

 Ma. - zo. 12.00 - 14.30 uur &

  17.30 - 22.00 uur

 Halte Herrenstraße

 Parkeergarage Passagehof

 Stephanienstraße 2a, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 120 8000

 www.restaurant-mogogo.de

 Di. - zo. 12.00 - 14.30 uur &

  18.00 - 23.00 uur

 Halte Europaplatz

 Parkeergarage Passagehof

 Akademiestraße 57, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 470 30 469

 Di. - vrij.  17.30 - 00.00 uur

 za., feestdagen 12.00 - 15.00 uur &

  17.30 - 00.00 uur 

 zo.  11.30 - 23.00 uur

 Karlsruhe CS, 3 of 4 

 tot Europaplatz

 Parkeergarage Passagehof

Internationaal

Carlos Cocktailbar

Klein maar fijn. Carlos Cocktailbar 
is stijlvol ingericht en heeft een fan-
tastische sfeer. Vroeger was de bar 
een goed bewaard geheim, maar nu  
verheugt zij zich in grote bekendheid 
en populariteit. Met rookzone.

KofferRaum

In de KofferRaum Cocktailbar worden  
niet alleen de bekende klassiekers, 
maar ook de nieuwste creaties uit de 
cocktailwereld geserveerd. De cock-
tails worden afgewerkt met verse 
sappen en eigengemaakte siropen en 
likeuren, die ze net een andere draai 
geven. 

Santo‘s Cocktailbar

In de cocktailbar van Hotel Santo 
kunt u in een gemoedelijke sfeer 
genieten van een overweldigende 
keuze van voortreffelijke dranken en 
cocktails. Op woensdag en vrijdag 
van 19.00 tot 22.30 uur verleidt het 
happy hour de gasten met rond de 
150 cocktailcreaties tegen halve prijs.

King Karl

De King Karl is een extravagante  
penthouse-bar, met centrale ligging  
aan de Europaplatz. Het is de  
perfecte locatie om de avond af te 
sluiten. Het unieke interieur van 
de bar maakt het een „must” voor 
liefhebbers van heerlijke cocktails en 
andere nachtvlinders.

 Markgrafenstraße 32,

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 354 487 62

 www.carloscocktailbar.de

 Ma. - do. 18.00 - 02.00 uur

 vrij. & za. 18.00 - 03.00 uur

 zo.  18.00 - 00.00 uur

 Halte Kronenplatz

 Parkeergarage Kronenplatz

 Hirschstraße 17, 

 76133 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 180 54 803

 www.derkofferraum.de

 Ma. - za. vanaf 19.00 uur

 Halte Karlstor

 Parkeergarage Stephansplatz,

 Parkeerplaats Postgalerie

 Karlstraße 67-69, 

 76137 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 383 70

 www.cocktail-karlsruhe.de

 Halte Mathystraße

 Ondergrondse Parkeergarage of 

 het parkeerdek op Hotel Santo

 Kaiserstraße 146 

 4º verdieping, naast Jonny M., 

 76131 Karlsruhe

 +49 (0) 721 - 205 999 59

 www.kingkarl-bar.de

 Halte Europaplatz

 Parkeergarages Akademiestraße 

 of Postgalerie

Tip: Kom voor 22 uur als u een van de 
weinige plaatsen wilt kunnen veroveren!

Cocktailbars
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Durlach is met bijna 30.000 inwoners het 
grootste stadsdeel van Karlsruhe. Het 
wordt vaak aangeduid als de „moeder“ 
van Karlsruhe. 

Het schilderachtige marktplein, de 
stadsmuur, het slotplein, de nauwe 
straatjes en de oude huisjes verle-
nen het oude centrum van Durlach 
een middeleeuwse uitstraling. Kleine  
lunchrooms en restaurants nodigen uit 
tot een bezoek. 

Karlsburg 

In het centrum van Durlach vindt u de  
Karlsburg. Van het eerste residentiële  
slot van markgraaf Karl Wilhelm II is  
maar een klein gedeelte bewaard ge- 
bleven. Tegenwoordig presenteert het  
Pfinzgaumuseum in de zalen van de 
barokke Karlsburg de geschiedenis van  

de stad Durlach, vanaf de vestiging tot  
nu. Het Karpatendeutsche Museum is 
gewijd aan de cultuur van de Karpaten- 
duitsers uit Slowakije. U vindt hier  
historische voorwerpen op het gebied  
van kunst, cultuur, de sociale ge-
schiedenis en het leven van alledag.

Turmberg en Turmbergbahn

De 256 meter hoge Turmberg is karak-
teristiek voor Durlach. De top bereikt 
u via de Treppenweg met 529 treden 
(liefdevol „Hexenstäffele” genoemd). 
Er is ook een comfortabeler alterna-
tief: de Turmbergbahn. Deze kabel- 
trein is al sinds 1888 in gebruik op 
de Turmberg en is een van de oudste  
kabelspoorwegen van Duitsland. 

Durlacher Altstadtfest

Het grootste wijkfeest in Karlsruhe 
staat garant voor pure levensvreugde. 
De aangename sfeer in het histo-
rische centrum van Durlach zorgt 
voor de ideale achtergrond om tot 
rust te komen en te genieten. Bands 
en muziekkapellen, een uitgebreide 

keuze aan eten en drinken en een 
buitengewoon cultureel aanbod  
garanderen het grootst mogelijke 
amusement.

Eerste weekend van juli
www.altstadtfest.durlacher.de

Durlacher Weinfest 

Naar aanleiding van de Durlacher Kerwe  
presenteren op de Durlacher Saumarkt 
diverse wijngoederen hun wijnen en  
specialiteiten. Naast lekkere wijnen  

en een muzikaal programma zijn er 
beide dagen ook culinaire lekkernijen. 
Eind september
www.durlacher.de

Middeleeuwse kerstmarkt

De middeleeuwse sfeer met een 
kampvuur, kunstenmakers en muzi-
kanten uit een andere tijd is fascine-
rend voor het hele gezin. Ambachts-
lieden, handelaren en de ridders van 
de Badischen Schwertspieler laten 
tegen het wonderschone decor van  

de Karlsburg oude tijden herleven. 
Boogschieten, kruisboogschieten, 
sprookjesvertellers en een fantastische 
vuurwerkshow brengen groot en klein  
in de ban. 
December, bij de Karlsburg
www.weihnachtsmarkt.durlacher.de

Belangrijke evenementen

Bezienswaardigheden:

 Bergbahnstraße,

 76227 Karlsruhe, Duitsland 

 +49 (0) 721 - 610 75 885

 www.kvv.de/freizeit

 /freizeitbahnen/turmbergbahn

 Openingstijden variëren per seizoen. 

 Halte Turmberg

 Parkeren in de straat
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Eten en drinken

Anders auf dem Turmberg

In dit fijnproeversrestaurant van de 
meermaals onderscheiden chef-kok 
Sören Andersen kunt u genieten van 
regionale lekkernijen en gourmet-
menu‘s, terwijl u kunt genieten van 
een fantastisch uitzicht over Karlsruhe 
en het Rijnplateau.

Restaurant „Zum Ochsen“

Het menu van dit gourmetrestaurant  
voor liefhebbers van de Franse keuken  
is afhankelijk van de seizoenen. Alle 
producten worden op zo natuurlijke 
mogelijke wijze bereid.

Alte Schmiede Durlach

Geniet hier in een bijzonder authen- 
tieke en liefdevol vormgegeven om-
geving van echte Badense gerechten,  
die vers zijn bereid volgens de  
originele recepten. De met grappige 
anekdotes versierde menukaart is ge-
schreven in Badens dialect.

Staatsweingut Karlsruhe-Durlach

Aan de voet van de Turmberg in het  
oostelijke stadsdeel van Karlsruhe 
ligt het staatswijngoed Karlsruhe- 
Durlach. Op het wijngoed wordt 
vooral aandacht besteed aan de aan-
bouw van traditionele wijnsoorten. 
Naast het WeinWanderWochende 
in april en de jaargangpresentaties 
in mei en juli met wijnbuffet, kunt u 
ook individuele wijnproeverijen vanaf 
10 personen boeken.

 Reichardtstraße 22, 

 76227 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 414 59

 www.anders-turmberg.de  

 Ma. - vrij. 17.30 - 21.30 uur

 za. & zo. 11.30 - 13.30 uur &

  17.30 - 21.30 uur

 Halte Turmberg

 Parkeerplaats Turmberg

 Pfinzstraße 64, 

 76227 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 943 860

 www.ochsen-durlach.de

 Wo. - zo. 12.00 - 14.00 uur &

  18.00 - 21.30 uur

 Halte Hubstr., ong. 10 min. lopen

 Het restaurant beschikt over een  

 eigen parkeerplaats.

 Ochsentorstraße 4, 

 76227 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 493 251

 www.alte-schmiede-durlach.de

 Halte Durlach Schlossplatz

 Parkeerplaatsen in de Ochsentor- 

 straße vlak voor de deur, „Am  

 Blumentor“, Parkeergarage Scheck- 

 In-Center

 Posseltstraße 19, 

 76227 Karlsruhe, Duitsland

 +49 (0) 721 - 940 570

 www.turmbergwein.de

 Ma., wo. & vrij. 08.30 - 12.30 uur 

 di. & do.  15.00 - 19.00 uur 

 Elke 1e zaterdag van de maand

  10.00 - 14.00 uur 

 (behalve januari und augustus)

 Halte Turmberg

 Parkeerplaats Turmberg

Albtal 

Vlakbij Karlsruhe ligt het Albtal, een 
mooi en romantisch rivier-, weide- en 
dalgebied aan de noordelijke rand 
van het Zwarte Woud. Zijn naam 
heeft het dal te danken aan het  
riviertje de Alb, dat enigszins kron-
kelend langs de warmwaterbronnen  

van Bad Herrenalb en de kloosterruïne 
van Frauenalb, met haar barokke 
tweelingtorens, naar Ettlingen met 
zijnr slot en pittoreske oude centrum 
loopt.

www.albtal-tourismus.de

Noordelijk Zwarte Woud 

De aantrekkingskracht van het Noorde- 
lijke Zwarte Woud is de onbedorven 
natuur. Bergen en dalen wisselen  
elkaar hier op bekoorlijke wijze af.  
Natuurgebieden, zoals de Sommer-
berg met het Baumwipfelpfad, een pad 
door de boomtoppen, en de Kalten- 

bronn voeren de wandelaar naar  
ongerepte wouden met ongerept meer  
en hoogveen. Het Monbachtal met zijn  
met mos begroeide, ruige en roman- 
tische wegen is voor fietsers een ware  
uitdaging. De natuur biedt hier ruim-
te voor avontuur en ontdekkingen.

De omgeving van Karlsruhe 

Karlsruhe wordt niet alleen maar  
omgeven door sprookjesachtige wou-
den, schilderachtige Rijnbeemden en 
zonovergoten vlaktes. De nabijgele-
gen Elzas, het Paltser Woud en het  

 
 
Zwarte Woud nodigen uit tot avon-
tuurlijke uitstapjes. Ze vormen de 
perfecte aanvulling op een verblijf in 
de stad! (Het aantal kilometers geeft 
ongeveer de afstand aan.)

Nationaal Park Zwarte Woud 

Het eerste nationale park in Baden- 
Württemberg beslaat een totale  
oppervlakte van ongeveer 100 km². 
Het complete landschap van bergen, 
wouden en meren staat hier onder 
bescherming. Het nationale park 
strekt zich uit aan weerszijden van 
de Schwarzwaldhochstrasse, de weg 
die door het Zwarte Woud van  
Baden-Baden naar Freudenstadt loopt.  

Kaartmateriaal en tips voor routes 
vindt u in bezoekerscentrum Ruhe- 
stein. Een uitgestrekt fiets- en  
wandelpadennetwerk nodigt de  
bezoeker uit de natuur te verkennen. 
Belevenispaden zoals het Lothar-, 
Wildnis- of Luchspad genieten niet 
alleen bij kinderen grote populariteit.

www.schwarzwald-nationalpark.de

Natuurpark Zwarte Woud 
Midden/Noord 

Wandelaars, fietsers en mountain-
bikers komen in Natuurpark Zwarte 
Woud volledig aan hun trekken. Te 
voet of op de fiets ontdekt de be-
zoeker schilderachtige wijngaarden,  

ongerepte wouden en mals grasland 
met fruitbomen.  

www.naturparkschwarzwald.de

 10 km

 30 km

 65 km

 40 km

www.mein-schwarzwald.de
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Omgeving

Overnachten in Europese stijlWereldprimeur: “Alpenexpress VR-Ride”

...in Europa’s beste attractiepark!
Tijd. Samen. Beleven.

              NIEUW 2016
Ons 14e Europese themagebied!

Info-Line +49 7822 77-6688
www.europapark.com 

Zuid-Palts

Wat zou de Zuid-Palts zijn zonder zijn 
wijn? Wijn drukt een stempel op het 
landschap en speelt een belangrijke 
rol in het culturele en economische 
leven. Een grotere verscheidenheid 
aan gezellige wijnlokalen, ridder-
burchten, vestingen, kerken en fee 

sten bestaat er niet in een dergelijk 
klein gebied. Voor actieve vakantie-
gangers en genieters hebben het 
Paltserwoud en de Duitse Weinstraße 
een uitgebreide keuze aan wandelin-
gen en dagtrips in petto.
www.suedpfalz-tourismus.de

Elzas

Deze idyllische vakantieregio tussen 
de Rijn en de Vogezen in het noord- 
oosten van Frankrijk biedt de bezoe-
ker een overvloed aan recreatieve 
mogelijkheden. Of u nu op ontdek-
king gaat met de auto of op de fiets, 
u wordt beloond met majestueuze 

burchten, romaanse en gotische 
kerken, romantische vakwerkhuizen 
met bonte daken en vervallen burcht- 
ruïnes op de toppen van de Vogezen. 

www.tourisme-alsace.com/de

Pforzheim 

De goudstad Pforzheim met zijn unieke sieradenmuseum heeft een nieuwe toeris-
tische trekpleister: de Gasometer met het ASISI-PANORAMA „ROM 312“.
www.pforzheim.de

Europapark 

Dit is het grootste recreatiepark in Duits- 
land en een belevenis voor groot en klein. 

www.europapark.de

 25 km  Kraichgau-Stromberg   

Deze regio van wijn en woud staat in  
het teken van gemoedelijke gastvrij- 
heid en is ideaal voor wandelaars en  
fietsers.  www.kraichgau-stromberg.com

 40 km  Klooster Maulbronn

UNESCO Werelderfgoed. Het klooster 
behoort tot de mooiste en belang- 
rijkste cisterciënzerkloosters in Europa. 

www.kloster-maulbronn.de

 55 km  Heidelberg

Romantische universiteitsstad aan de 
Neckar met een beroemd slot.
www.heidelberg-marketing.de

 40 km  Baden-Baden

Mondain kuur- en herstellingsoord 
met wereldberoemd casino.  
www.baden-baden.de

100 km

35 km

 40 km

 40 km
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KA-WLAN
KA-WLAN, WiFi, is een gratis inter-
netservice voor Karlsruhe, die op 
een groot aantal openbare plaatsen 
beschikbaar is. Wat u verder ook ge-
bruikt, smartphone, tablet of laptop 
is, op deze manier kunt u gratis en 
zonder beperkingen qua tijd of data-
volume gebruik maken van internet.
www.ka-wlan.de

Barrièrevrij reizen 
in Karlsruhe
Een overzicht van interessante, 
barrièrevrije culturele instellingen, 
recreatieve activiteiten en beziens-
waardigheden vindt u in de brochure 
„Tips voor mindervalide toeristen en 
inwoners”, die verkrijgbaar is bij het 
Tourist Information Karlsruhe of op:
www.karlsruhe-tourismus.de/planen/
barrierefrei

Parkeergarages
In Karlsruhe staan u ongeveer 10.000 
parkeerplaatsen in verschillende parkeer- 
garages ter beschikking. Een overzicht  
van het parkeerverwijssysteem vindt 
u op db1.karlsruhe.de/Service/Parken

Belangrijke mededeling:
Karlsruhe is in beweging en werkt aan 
een op de toekomst gericht infrastruc-
tuurproject, genaamd de “Kombilö-
sung”. Tot 2019 wordt in Karlsruhe 
gewerkt aan een sneltramtunnel en 
een autotunnel. De bedoeling is een 
voetgangersgebied zonder rails te 
creëren, wat de Karlsruher binnenstad 
in de toekomst nog aantrekkelijker zal 
maken. Dat betekent tijdelijke beper-
kingen voor het wegverkeer. Informeer 
tijdig naar eventuele omleidingen. 
Meer informatie vindt u op 
www.kasig.info

Verkeersapp KA Mobil
De app KA Mobil informeert u in 
real-time over alle voor het verkeer 
relevante onderwerpen, zoals de 
actuele verkeerssituatie of parkeer-
mogelijkheden  en helpt u uw route 
door de binnenstad te plannen en te 
optimaliseren.
mobil.karlsruhe.de

Trein
Karlsruhe is met dagelijks 130 snel- 
treinen een knooppunt voor ICE-, 
intercity-, Eurocity-, interregio- en 
HST-verbindingen.
www.bahn.de

Taxi
Radiocentrale taxi 
+49 (0) 721 94 41 44
www.taxi-zentrale-karlsruhe.de
TAXI-RUF Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 - 160 200
www.taxi-ruf-karlsruhe.de

Streekvervoer
De Karlsruher Verkeersvereniging 
(KVV) heeft voor u een bijzonder goed 
openbaar bus-, weg- en sneltram- 
verkeersnet in Karlsruhe en omgeving. 
Informatie over de dienstregeling en 
tarieven vindt u op www.kvv.de
Voor de houders van een Karls-
ruhe Card: Gratis vervoer in het 
stedelijk gebied (zone 100). 

Auto
Goed bereikbaar over de autosnel- 
wegen via de afritten Karlsruhe-Mitte/ 
-Durlach of de zuidelijke ringweg.
A8: richting Stuttgart/München
A5: richting Frankfurt of Basel
A65: richting Rheinland-Pfalz

Mobiliteitsportaal over de actuele ver-
keerssituatie: www.mobilitaet.trk.de
Houd er rekening mee dat Karlsruhe 
een milieuzone kent. Meer informatie 
vindt u op www.karlsruhe.de

Vliegvelden
Vliegveld Karlsruhe/Baden-Baden   30 km
Vliegveld Stuttgart    80 km
Vliegveld Frankfurt  130 km
Vliegveld Straßburg  105 km

Langeafstandsbussen
Karlsruhe is bereikbaar via ver- 
schillende langeafstandsbuslijnen. De 
haltes van de langeafstandsbussen 
bevinden zich aan de zuidzijde van 
het centraal station. Tickets zijn ver-
krijgbaar bij het Tourist-Information 
in Karlsruhe.

Huurfietsen
Het fietsverhuursysteem in Karlsruhe 
wordt “Fächerrad” genoemd. De 
huurfietsen kunnen 24 uur per dag 
automatisch telefonisch, via de app, 
op het station of met de klantenkaart 
via de boordcomputer uitgeleend en 
teruggebracht worden (registratie 
noodzakelijk).
www.faecherrad.de

<-- nicht übersetzt

Hartelijk welkom bij
ACHAT Plaza Karlsruhe!

ACHAT Plaza Karlsruhe
Mendelssohnplatz | 76131 Karlsruhe

Téléphone: +49 (0) 721 3717-0 | Fax: +49 (0) 721 3771-56
karlsruhe-plaza@achat-hotels.com

www.karlsruhe-plaza.achat-hotels.com

Overnacht in ons First Class Hotel ACHAT Plaza Karlsruhe 
midden in de stad. Wij bieden U een passende service aan 
voor individuele wensen.

Ons hotel beschikt over:
• 207 hotelkamers, 7 Junior Suite en 1 Suite
• Lobbybar
• Authentiek restaurant
• 7 vergaderfaciliteiten tot 300 personen
• Parkeerplaatsen in de parkeergarage (tegen vergoeding)

!
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voor de Karlsruhe Card

Geachte bezoekers van de stad Karlsruhe,
Met de Karlsruhe Card-service van Karlsruhe 
Tourismus GmbH en de deelnemende dienst- 
verleningspartners kunt u gebruikmaken van speciale  
diensten en voordelen, die uw verblijf in Karlsruhe 
tot een bijzondere belevenis maken. Daarbij horen 
ook heldere afspraken over wederzijdse rechten 
en plichten, die we met u willen maken in de vorm 
van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Gelieve 
deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens 
gebruik te maken van de kaart en de diensten.
 
1. Beginsel, betrokkenen en voorwerp van  
 deze gebruiksvoorwaarden
1.1. De Karlsruhe Card wordt hierna aangeduid  
 als „de kaart“ en de koper van de kaart als  
 de „kaarthouder“. Uitgever van de kaart  
 en contractueel partner van de kaarthouder bij  
 de overeenkomst voor gebruik van de kaart is  
 Karlsruhe Tourismus GmbH, hierna kort- 
 weg „KTG“ genoemd.
1.2. „Dienstverleningspartner“ als bedoeld in  
 deze voorwaarden zijn die instanties, firma‘s,  
 zelfstandigen, ondernemers en instellingen  
 die de desbetreffende diensten aan de  
 kaarthouder uitvoeren en hem of haar in staat  
 stellen gebruik te maken van de voordelen en  
 die in de betreffende beschrijving van de  
 dienstverlening bij de kaart als dienstverlener  
 worden genoemd.
1.3. De verkooppunten hebben ten opzichte van de  
 kaarthouder met betrekking tot de diensten  
 geen dienstverleningsplicht, niet als con- 
 tractuele hoofdverplichting, noch als contractuele  
 nevenverplichting. Hetzelfde geldt voor KTG  
 als uitgever van de kaart, voor zover het niet  
 gaat om diensten of voordelen die KTG als  
 eigen dienstverlening toezegt. 
1.4. De verkooppunten, de dienstverleningspartners  
 en KTG vervullen niet de functie van pakket- 
 reisorganisator of reisbureau. Voor wat betreft  
 de functie van pakketreisorganisator geldt dit  
 alleen voor zover de voornoemde betrokkenen  
 niet in de zin van de grondbeginselen in  
 § 651a, lid 2 BGB (Duits burgerlijk wetboek) de  
 indruk wekken een geheel van contractueel  
 overeengekomen diensten als eigen dienst- 
 verlening uit te voeren.

2. Wettelijke basis, inlichtingen en 
 toezeggingen door derden
2.1. Op het geheel aan wettelijke en contractuele  
 betrekkingen tussen KTG en de kaarthouder  
 in het kader van de overeenkomst voor gebruik  
 van de kaart en tussen de kaarthouder en de  
 dienstverleningspartner in het kader van de  
 overeenkomst en het gebruik van de  
 desbetreffende diensten, is uitsluitend het  
 Duitse recht van toepassing, voor zover vanwege 
 dwingende EU-voorschriften bij overeen- 
 komsten met kaarthouders uit EU-landen  
 niets anders is overeengekomen ten gunste van 
 de kaarthouder.
2.2. Voor de contractuele betrekkingen tussen de  
 kaarthouder en de dienstverleningspartners  
 voor wat betreft de dienstverlening gelden  
 de dienovereenkomstige bepalingen in deze  
 gebruiksvoorwaarden en, voor zover rechtsgeldig  
 overeengekomen of overeenkomstig de  
 algemeen geldende wettelijke bepalingen,  
 hun algemene voorwaarden en/of 
 dienstverlenings- of vervoersvoorwaarden, 
 evenals de op de dienstverlening van 
 toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
2.3. Door afgifte en gebruik van de kaart ontstaat  
 met betrekking tot de diensten zelf geen  
 contractuele schuldovereenkomst tussen de  
 kaarthouder en KTG of de verkooppunten.  
 Uitsluitend de desbetreffende dienstver- 
 leningspartner en niet KTG, de accommodatie  

 of het verkooppunt zijn verplicht tot uitvoering  
 van de diensten of het geven van voordeel op  
 de desbetreffende dienst, kortingen of andere  
 voordelen voor de kaarthouder, behalve  
 wanneer het gaat om hun eigen aanbiedingen. 

3. Vergoeding voor de kaart, verhouding  
 tussen de diensten waar de kaart recht op  
 geeft en andere diensten van de dienstver- 
 leningspartners
3.1. Voor aankoop van de kaart gelden de daarvoor  
 aangegeven prijzen. Tot het moment van  
 sluiting van de overeenkomst voor gebruik van  
 de kaart is prijsverhoging mogelijk. 
3.2. Voor zover de kaart recht geeft op korting,  
 waarvoor sluiting van de betalingsplichtige  
 overeenkomst met de desbetreffende dienst- 
 verleningspartner een voorwaarde is, wordt  
 die korting gegeven over de op het moment  
 van sluiting van de overeenkomst geldende  
 prijs van de dienstverleningspartner. Indien er  
 geen korting wordt gegeven in de vorm van  
 een percentage van de prijs van de dienstver- 
 leningspartner, dan volgt bij prijsverhoging  
 door de dienstverleningspartner geen aan- 
 passing van die korting aan de hogere prijs van  
 de dienstverleningspartner. 

4. Verplichting tot dienstverlening; soort  
 en omvang van de diensten; beperkingen  
 op diensten; uitsluiting van gebruik
4.1. Door overhandiging van de kaart stelt KTG de  
 kaarthouder in staat gebruik te maken van de  
 op de kaart vermelde diensten of korting in de  
 op dat moment geldende beschrijving.
4.2. Door gebruik te maken van de gratis dienstver- 
 lening of korting volgens de beschrijving  
 daarvan bij de kaart, komt met de desbetref- 
 fende dienstverleningspartner de overeenkomst  
 tot stand voor ge-bruikmaking van de dienst- 
 verlening of korting. 
4.3. Het soort en de omvang van de diensten of  
 korting voor de kaarthouder blijken uitsluitend  
 uit de op het moment van uitgifte van de  
 kaart geldende beschrijving van de diensten,  
 die de kaarthouder samen met de kaart  
 overhandigd wordt of die algemeen aan- 
 gekondigd of bekendgemaakt wordt.
4.4. De dienstverleningspartners zijn uitsluitend  
 overeenkomstig de voor hun economische  
 activiteiten geldende algemene voorwaarden  
 verplicht tot dienstverlening, in het bijzonder  
 met inachtneming van de aangegeven periodes  
 van dienstverlening, openingstijden en algemene  
 dienstverleningsvoorwaarden (bijvoorbeeld van  
 het weer afhankelijke voorwaarden).
4.5. Dienstverleningspartners kunnen de aangege- 
 ven diensten geheel of gedeeltelijk beperken,  
 vooral tijdelijk, voor zover daarvoor objectieve  
 redenen bestaan. Daaronder vallen met name  
 belemmeringen voor dienstverlening door  
 weersomstandigheden, officiële voorschriften  
 of verordeningen, onderhoudswerkzaamheden  
 en reparaties, maatregelen om redenen van  
 verkeersveiligheid, overmatige drukte bij  
 instellingen en andere, gelijksoortige objectieve  
 redenen. 

5. Geldigheidsduur van de kaart 
5.1. Van de diensten of korting waar de kaart recht  
 op geeft, kan uitsluitend gebruik gemaakt  
 worden voor de desbetreffende geldig- 
 heidsduur en gedurende het aangegeven jaar  
 van geldigheid. Na onderbreking van de  
 gebruiksperiode is hernieuwd gebruik op een  
 later tijdstip niet mogelijk. Gebruik is alleen  
 mogelijk op de dagen dat de kaart geldig is  
 en in geval van ononderbroken gebruik. Het is  
 niet mogelijk de gebruiksdagen te verdelen  
 over verschillende verblijfsperiodes of niet  

 aaneengesloten kalenderdagen. De voornoemde  
 bepalingen gelden ook wanneer de kaarthouder  
 om redenen die zijn of haar persoon of  
 risicosfeer betreffen na aanvang van gebruik  
 (tijdelijk) moet afzien van volledig gebruik. Er  
 kan geen aanspraak worden gemaakt op  
 omzetting van de kaart en/of de diensten naar  
 toekomstige verblijfsperiodes of andere  
 personen.

6. Gebruik van de kaart, verplichtingen en  
 aansprakelijkheid van de kaarthouder
6.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten  
 is de kaarthouder verplicht voorafgaand aan  
 gebruikmaking van de dienstverlening het  
 origineel van de kaart aan de dienstverlener  
 te tonen en ter elektronische of visuele controle  
 te overleggen.
6.2. De kaarthouder is verplicht op verzoek een  
 geldig identiteitsbewijs met pasfoto te tonen.  
 Is hij of zij daar niet toe in staat, dan kan de  
 dienstverleningspartner dienstverlening weigeren.  
 In geval van leeftijdsgebonden diensten en  
 voordelen voor de kaarthouder of zijn wettige  
 verwanten kan de dienstverleningspartner een  
 dienovereenkomstig leeftijdsbewijs eisen.
6.3. Bij diefstal, verlies of defect van de kaart is de  
 kaarthouder verplicht dit voorval onmiddellijk  
 te melden bij zijn accommodatie of het uitgifte- 
 punt, waarbij geen aanspraak kan worden  
 gemaakt op kosteloze afgifte van een nieuwe  
 kaart.

7. Voorbehoud op wijzigingen in de diensten  
 waar de kaart recht op geeft en de gebruiks- 
 voorwaarden
7.1. KTG en de dienstverleningspartners behouden  
 het recht voor de diensten of voordelen, in  
 de daarvoor geldende beschrijving van de  
 dienstverlening, door eenzijdige verklaring of  
 openbare bekendmaking om objectieve redenen  
 te wijzigen. Hetzelfde geldt voor wijziging van  
 de gebruiksvoorwaarden door KTG.
7.2. Wijzigingen na uitgifte van de kaart tijdens  
 de geldigheidsduur, die voor de desbetreffende  
 kaarthouder maatgevend is, zijn uitgesloten. 

8. Herroeping, niet gebruiken van de diensten  
 waar de kaart recht op geeft en terug- 
 trekking
8.1. De kaarthouder wordt erop gewezen dat er  
 overeenkomstig de wettelijke bepalingen  
 (§ 312g lid 2, zin 1, punt 9 van het BGB - Duits  
 burgerlijk wetboek) geen recht op herroeping  
 bestaat voor overeenkomsten over bezoekers- 
 kaarten en het gebruik van de desbetreffende  
 diensten en voordelen, zoals overeenkomsten  
 over dienstverlening met betrekking tot  
 vrijetijdsbesteding, die worden gesloten via  
 afstandsverkoop (brieven, catalogussen,  
 telefoongesprekken, faxen, e-mail, via de  
 mobiele telefoon verzonden berichten (SMS)  
 en radio en televisie). Er is echter wel sprake  
 van herroepingsrecht wanneer de overeen- 
 komst niet via afstandsverkoop maar buiten de  
 verkooppunten is gesloten, met uitzondering  
 van wanneer de gebruiker van tevoren een  
 afspraak heeft gemaakt voor het voeren van de  
 mondelinge besprekingen waarop het sluiten  
 van de overeenkomst berust. In het laatst- 
 genoemde geval is er evenmin sprake van  
 herroepingsrecht.
 Maakt de kaarthouder geheel of gedeeltelijk  
 geen gebruik van diensten of voordelen  
 om redenen die niet toe te schrijven zijn  
 aan KTG, de dienstverleningspartners, de  
 accommodatie of de verkooppunten, dan  
 kan geen aanspraak worden gemaakt 
 op vergoeding van de aankoopprijs. 
 KTG betaalt echter door de dienstverle- 

 ningspartner bespaarde kosten terug, zodra en  
 voor zover deze door de dienstverleningspartners  
 daadwerkelijk gemaakt werden of vergoedingen 
 aan de dienstverleningspartner, volgens de met  
 hem of haar gemaakte afspraken over het niet  
 gebruikmaken van diensten of korting, niet van  
 toepassing zijn.

Versie d.d. 01-12-2015. Deze gebruiksvoor-
waarden zijn auteursrechtelijk beschermd. 
© RA Noll, Stuttgart, 2009-2015
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!
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Ausweis möglich.

KIT-Campus Nord:

!
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Änderungen 14.04.2014 (Version _2)
- Tram 5 im Bereich Rüppurrer Tor angepasst (Kurve weiter)
- Dadurch Anpassungen Tram 6 in diesem Bereich
- Linie 10 am Konzerthaus unterhalb Tram 5 und 6
- Europaplatz auf Europaplatz verschoben, dadurch auch MTO verschoben
- dadurch Haltestellen Herrenstraße und Marktplatz verschoben bzw. angepasst
- Tram 3 im Bereich Euro, MTO angepasst
- Tram 1 Kurve zum Weinbrennerplatz angepasst
- Verlauf Tram 4 Fächerbad - Europäische Schule angepasst
- Tram 2 zwischen Yorckstraße - Euro - Mathystraße angepasst (Außenführung)
- Kurve Tram 2 am KRO runder gemacht
- Achse Rüppurrer Straße und Karlstraße runder gemacht
- alle dort befindlichen Halte angepasst
- Messeexpress angepasst
- Tram 2 zum ZKM runder gemacht
- Busanschluss Poststraße hinzugefügt
- Linie S6 begradigt
- Haltestellenrichtungspfeile auf S52, Bus 10, 5E ergänzt
- Linienrichtungspfeile mit neuem Layout
- Blankenloch Bf näher an Halteknubbel gesetzt
- Haltestelle Tullastraße/VBK fett
- S33, R92 getauscht Graben-Neudorf - Germersheim

Änderungen 16.04.2014 (Version _3)
- H-Knubbel wichtiger Umstiegshaltestellen mit dickerem Rand dargestellt
- dickere H-Knubbel in der Breite um 10% erhöht
- Graben-Neudorf Fett hervorgehoben
- Europahalle Fett hervorgehoben
- Eppingen Bf Fett hervorgehoben

Änderungen 28.05.2014 (Version _4)
- wichtige Umstiegshaltestellen mit gelber Fläche unterlegt. Eigene Ebene H Vorhebung
- Messe Karlsruhe Fett hervorgehoben

Änderungen 23.06.2014 (Version _5)
- Linie R56 (Wörth - Ludwigshafen) eingezeichnet (VRN Bezeichnung übernommen,
im KVV unter S51/S52)
- Dadurch S3 udn S4 auf die linke Seite verschoben mitsamt H Lingenfeld.
- (SNCF) bei Wissembourg und Lauterbourg
- ALT Anschluss Durlach Bf und Waldstadt Zentrum
- Hp Ubstadt-Stettfeld (geplant) hinzugefügt
- Hp KA-Hagsfeld hinzugefügt
- Friedrichstal Bf zum St.-Riquier-Platz verlegt
- NEU - Logos in eigener Ebene
- S- und R-Symbol bei Remchingen/Wilferdingen-Singen

Änderungen 01.07.2014 (Version _6)
- Kandel Stadtmobil und Buslogo gedreht
- Stadtmobilstandort Landau Hbf hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Blankenloch Tolnaplatz zu Süd verschoben
- Stadtmobilstandort Blankenloch Nord hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Sulzfeld hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Ettlingen Erbprinz/Schloss hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Turmberg zu Karl-Weysser-Str. verschoben
- Stadtmobilstandort Hirtenweg hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Duale Hochschule hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Kunstakademie/Hochschule hinzugefügt
- Dadurch T3 Bereich Euro-Kunstakademie Kurve umgebaut
- Stadtmobilstandort Mathystr. hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Konzerthaus hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Augartenstr. hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Ostendstr. hinzugefügt
- Fächerradstandort Tullastr. hinzugefügt
- Fächerrad in Legende aufgenommen
- Legende von 38mm auf 43mm verbreitert und Abstände korrigiert
- Endzielkästen und Freizeitbahnen umgefärbt auf 0-0-0-50

Änderungen 18.08.2014 (Version _7)
- Hervorhebung Europahalle/Europabad zurückgenommen da
vorläufige Schließung Europahalle (Brandschutz)
- Fächerrad-Standorte eingefügt (+Legende ergänzt)
- Stadtmobil-Standort Wörth Rathaus eingefügt
- KVV.bike am Ettlinger Tor eingefügt
- Call a Bike Bahnhof Baden-Baden eingefügt
- Flinkster Karlsruhe Hbf eingefügt
- "Messe" auf S2 fett hervorgehoben
- Busanschluss Höfen Nord und Calmbach Süd hinzugefügt
- Stadtmobil Standort Bretten Bf hinzugefügt
- Call a Bike Karlsruhe Hbf und Durlach Bf hinzugefügt
- Richtungspfeil Linien in Legende angepasst
- Busanschluss Berghausen Am Stadion hinzugefügt
- Stadtmobilanschluss Städt. Klinikum hinzugefügt

Änderungen 02.03.2015 (2015-06 - L0SCHI_Curvy_1)
- S51 ab EPL-MPL-KRO-RTO-TIV-HBF in beide Richtungen eingezeichnet
- S52 ab EPL-MTY-EBE-RKAB in beide Richtungen eingezeichnet
- Endziel S52 vom Marktplatz zum Europaplatz verschoben
- Hinweis zu R51 und R92 dass als RE6 und RE4 verkehren
- (SNCF) bei Wissembourg und Lauterbourg entfernt
- Legende: aus Tram-Linie Tramlinie gemacht
- Texthinweis Fahrkarten Messe Karlsruhe mit (Doppelwabe Karlsruhe) ergänzt
- ter-Symbol in Legende aufgenommen
- Stadtmobilstandorte Spöck R.-Hecht-Schule, KA Sinsheimer Straße und Daxl. Kirchplatz hinzugefügt
- Haltestelle Entenfang Nord eingezeichnet

To Do
- Tarifwabe 100 KA mit quadratischen Kacheln dargestellt anstatt runder Klecks. 
  Dieser bleibt aber in eigener Ebene ausgeblendet erhalten.

Änderungen 09.06.2015 (2015-06 - L0SCHI_Curvy_2)
- Gelbe Hervorhebung wichtiger Haltestellen gelöscht
- R56 gepunktet eingezeichnet
- gepunktete Linie in Legende erklärt (nur einzelne Züge)
- ALT Anschluss Malsch Bf hinzugefügt (ALT 111)
- Stadtmobil Station KA Lessingstraße eingefügt
- Haltestelle Entenfang Nord eingefügt
- Stadtmobil Station Killisfeldstraße hinzugefügt
- ALT Anschluss Fächerbad (ALT 32) und Hagsfeld Bf (ALT 31) hinzugefügt
- Busanschluss Nationalpark Schwarzwald hinzugefügt
- Hinweis zu R99 hinzugefügt
- Dadurch Haltestellen von Ötisheim bis Bretten Rechberg verschloben
- Dadurch Linie R99 umgelegt

nur einzelne Zugfahrten

Änderungen 09.10.2015 (Version 2015-12_L0SCHI)
- Fächerradstandorte KA Neureuter Straße und Rintheimer Straße entfernt
- Fächerradstandorte KA Philippstraße und Lessingstraße entfernt
- Fächerradstandorte Stadtwerke, Bärenweg, Händelstr, Otto-Sachs-Str., Karlstor hinzugefügt
- Fächerradstandorte Oberreut Zentrum, Tulpenstr. hinzugefügt
- Fächerradstandorte Durlach Turmberg und Karl-Weysser-Str. hinzugefügt
- Busanschluss Lassallestraße hinzugefügt
- Symbole für Call a Bike und kvv.bike ausgetauscht
- dementsprechend Legende angepasst und verbreitert
- KVV Kundenzentrum Ettlingen Stadt entfernt
- Anschluss ALT in Baden-Baden Bf, Landau Hbf, Insheim und Bad Bergzabern hinzugefügt
- Bus 205 zum Airpark in Bus 285 umbenannt
- Stadtmobil Blankenloch Nord entfernt
- Busanschluss Hagenbach hinzugefügt
- Fernverkehrsanschluss Wörth und Germersheim entfernt
- Endziel R51 in Neustadt(Weinstr.)/Kaiserslautern geändert
- Busanschluss Jöhlingen Bf und Illingen (Württ) hinzugefügt
- Nextbike in Vaihingen hinzugefügt
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Bei Veranstaltungen und an 
Messetagen gelten Fahraus-
weise der Tarifwabe 100 
(Doppelwabe Karlsruhe) bis
zur Haltestelle Messe/Leicht-
sandstraße.

Messe/Leichtsandstr.:

!

Zugang nur mit besonderem
Ausweis möglich.

KIT-Campus Nord:

!
Verkehrt nur zu bestimmten
Veranstaltungen.

Messe-Express:

!

Die Regionalexpress-Züge der Linie R51 sind 
gekennzeichnet als RE6.
Die Züge der Linie R92 sind beschriftet als RE4.

R51 und R92:

!

Verkehrt nur sonn- und feiertags
von Mai bis Oktober.

R99 (Klosterstadt-Express):
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Änderungen 14.04.2014 (Version _2)
- Tram 5 im Bereich Rüppurrer Tor angepasst (Kurve weiter)
- Dadurch Anpassungen Tram 6 in diesem Bereich
- Linie 10 am Konzerthaus unterhalb Tram 5 und 6
- Europaplatz auf Europaplatz verschoben, dadurch auch MTO verschoben
- dadurch Haltestellen Herrenstraße und Marktplatz verschoben bzw. angepasst
- Tram 3 im Bereich Euro, MTO angepasst
- Tram 1 Kurve zum Weinbrennerplatz angepasst
- Verlauf Tram 4 Fächerbad - Europäische Schule angepasst
- Tram 2 zwischen Yorckstraße - Euro - Mathystraße angepasst (Außenführung)
- Kurve Tram 2 am KRO runder gemacht
- Achse Rüppurrer Straße und Karlstraße runder gemacht
- alle dort befindlichen Halte angepasst
- Messeexpress angepasst
- Tram 2 zum ZKM runder gemacht
- Busanschluss Poststraße hinzugefügt
- Linie S6 begradigt
- Haltestellenrichtungspfeile auf S52, Bus 10, 5E ergänzt
- Linienrichtungspfeile mit neuem Layout
- Blankenloch Bf näher an Halteknubbel gesetzt
- Haltestelle Tullastraße/VBK fett
- S33, R92 getauscht Graben-Neudorf - Germersheim

Änderungen 16.04.2014 (Version _3)
- H-Knubbel wichtiger Umstiegshaltestellen mit dickerem Rand dargestellt
- dickere H-Knubbel in der Breite um 10% erhöht
- Graben-Neudorf Fett hervorgehoben
- Europahalle Fett hervorgehoben
- Eppingen Bf Fett hervorgehoben

Änderungen 28.05.2014 (Version _4)
- wichtige Umstiegshaltestellen mit gelber Fläche unterlegt. Eigene Ebene H Vorhebung
- Messe Karlsruhe Fett hervorgehoben

Änderungen 23.06.2014 (Version _5)
- Linie R56 (Wörth - Ludwigshafen) eingezeichnet (VRN Bezeichnung übernommen,
im KVV unter S51/S52)
- Dadurch S3 udn S4 auf die linke Seite verschoben mitsamt H Lingenfeld.
- (SNCF) bei Wissembourg und Lauterbourg
- ALT Anschluss Durlach Bf und Waldstadt Zentrum
- Hp Ubstadt-Stettfeld (geplant) hinzugefügt
- Hp KA-Hagsfeld hinzugefügt
- Friedrichstal Bf zum St.-Riquier-Platz verlegt
- NEU - Logos in eigener Ebene
- S- und R-Symbol bei Remchingen/Wilferdingen-Singen

Änderungen 01.07.2014 (Version _6)
- Kandel Stadtmobil und Buslogo gedreht
- Stadtmobilstandort Landau Hbf hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Blankenloch Tolnaplatz zu Süd verschoben
- Stadtmobilstandort Blankenloch Nord hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Sulzfeld hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Ettlingen Erbprinz/Schloss hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Turmberg zu Karl-Weysser-Str. verschoben
- Stadtmobilstandort Hirtenweg hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Duale Hochschule hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Kunstakademie/Hochschule hinzugefügt
- Dadurch T3 Bereich Euro-Kunstakademie Kurve umgebaut
- Stadtmobilstandort Mathystr. hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Konzerthaus hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Augartenstr. hinzugefügt
- Stadtmobilstandort Ostendstr. hinzugefügt
- Fächerradstandort Tullastr. hinzugefügt
- Fächerrad in Legende aufgenommen
- Legende von 38mm auf 43mm verbreitert und Abstände korrigiert
- Endzielkästen und Freizeitbahnen umgefärbt auf 0-0-0-50

Änderungen 18.08.2014 (Version _7)
- Hervorhebung Europahalle/Europabad zurückgenommen da
vorläufige Schließung Europahalle (Brandschutz)
- Fächerrad-Standorte eingefügt (+Legende ergänzt)
- Stadtmobil-Standort Wörth Rathaus eingefügt
- KVV.bike am Ettlinger Tor eingefügt
- Call a Bike Bahnhof Baden-Baden eingefügt
- Flinkster Karlsruhe Hbf eingefügt
- "Messe" auf S2 fett hervorgehoben
- Busanschluss Höfen Nord und Calmbach Süd hinzugefügt
- Stadtmobil Standort Bretten Bf hinzugefügt
- Call a Bike Karlsruhe Hbf und Durlach Bf hinzugefügt
- Richtungspfeil Linien in Legende angepasst
- Busanschluss Berghausen Am Stadion hinzugefügt
- Stadtmobilanschluss Städt. Klinikum hinzugefügt

Änderungen 02.03.2015 (2015-06 - L0SCHI_Curvy_1)
- S51 ab EPL-MPL-KRO-RTO-TIV-HBF in beide Richtungen eingezeichnet
- S52 ab EPL-MTY-EBE-RKAB in beide Richtungen eingezeichnet
- Endziel S52 vom Marktplatz zum Europaplatz verschoben
- Hinweis zu R51 und R92 dass als RE6 und RE4 verkehren
- (SNCF) bei Wissembourg und Lauterbourg entfernt
- Legende: aus Tram-Linie Tramlinie gemacht
- Texthinweis Fahrkarten Messe Karlsruhe mit (Doppelwabe Karlsruhe) ergänzt
- ter-Symbol in Legende aufgenommen
- Stadtmobilstandorte Spöck R.-Hecht-Schule, KA Sinsheimer Straße und Daxl. Kirchplatz hinzugefügt
- Haltestelle Entenfang Nord eingezeichnet

To Do
- Tarifwabe 100 KA mit quadratischen Kacheln dargestellt anstatt runder Klecks. 
  Dieser bleibt aber in eigener Ebene ausgeblendet erhalten.

Änderungen 09.06.2015 (2015-06 - L0SCHI_Curvy_2)
- Gelbe Hervorhebung wichtiger Haltestellen gelöscht
- R56 gepunktet eingezeichnet
- gepunktete Linie in Legende erklärt (nur einzelne Züge)
- ALT Anschluss Malsch Bf hinzugefügt (ALT 111)
- Stadtmobil Station KA Lessingstraße eingefügt
- Haltestelle Entenfang Nord eingefügt
- Stadtmobil Station Killisfeldstraße hinzugefügt
- ALT Anschluss Fächerbad (ALT 32) und Hagsfeld Bf (ALT 31) hinzugefügt
- Busanschluss Nationalpark Schwarzwald hinzugefügt
- Hinweis zu R99 hinzugefügt
- Dadurch Haltestellen von Ötisheim bis Bretten Rechberg verschloben
- Dadurch Linie R99 umgelegt

nur einzelne Zugfahrten

Änderungen 09.10.2015 (Version 2015-12_L0SCHI)
- Fächerradstandorte KA Neureuter Straße und Rintheimer Straße entfernt
- Fächerradstandorte KA Philippstraße und Lessingstraße entfernt
- Fächerradstandorte Stadtwerke, Bärenweg, Händelstr, Otto-Sachs-Str., Karlstor hinzugefügt
- Fächerradstandorte Oberreut Zentrum, Tulpenstr. hinzugefügt
- Fächerradstandorte Durlach Turmberg und Karl-Weysser-Str. hinzugefügt
- Busanschluss Lassallestraße hinzugefügt
- Symbole für Call a Bike und kvv.bike ausgetauscht
- dementsprechend Legende angepasst und verbreitert
- KVV Kundenzentrum Ettlingen Stadt entfernt
- Anschluss ALT in Baden-Baden Bf, Landau Hbf, Insheim und Bad Bergzabern hinzugefügt
- Bus 205 zum Airpark in Bus 285 umbenannt
- Stadtmobil Blankenloch Nord entfernt
- Busanschluss Hagenbach hinzugefügt
- Fernverkehrsanschluss Wörth und Germersheim entfernt
- Endziel R51 in Neustadt(Weinstr.)/Kaiserslautern geändert
- Busanschluss Jöhlingen Bf und Illingen (Württ) hinzugefügt
- Nextbike in Vaihingen hinzugefügt
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Bus Richtung Nationalpark

w

Fächerrad/Call a Bike/KVV.bike
N ont

Tarifwabe 100

Flinkster
Mein Carsharing
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karlsruhe
www.karlsruhe-tourismus.de

auf einen Blick
karlsruhe

Stadt Karlsruhe
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Touren
Städte/Sondertouren

Parcours
Firmen/Events/Incentive

Specials
 Gruppen/Messen/JGVA

Werbung
Frontschild/Promotion

Verkauf
Gebrauchte Segways

Unbed
ingt

ausprob
ieren!

Sehnsucht 
nach mehr
Besuchen Sie unsere 
einzigartige Sammlung!

Paul Cézanne 
Blick auf das Meer bei l’Estaque, um 1898
Öl auf Leinwand

www.kunsthalle-karlsruhe.de
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