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Alle bedrijven die het Bed+Bike 
logo (#&) logo voeren, voldoen 
aan de door de ADFC voorge-
schreven minimumcriteria voor 

„Fietsvriendelijke accommodatie“ 
en bieden daarenboven nog vele 

andere voorzieningen voor fi etsers. 
Gedetailleerde informatie vind je 

onder www.bettundbike.de. 

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

steeds actueel te houden zijn wij dankbaar 
voor alle soorten wijzigingen en/of correc-
ties die aan ons worden doorgegeven. 
Opname in deze lijst is voor de bedrijven 
vanzelfsprekend gratis maar kan wegens 
de beperkte plaatsruimte niet gegarande-
erd worden. Vooral in toeristische gebieden 
met een groot accommodatieaanbod moet 
de lijst in functie van de beschikbare ruim-
te automatisch licht ingekort worden.

Karakterisering
I  Prijscategorie onder € 25,–
II  Prijscategorie € 25,- tot € 35,– 
III  Prijscategorie € 35,- tot € 50,– 
IV  Prijscategorie € 50,- tot € 70,– 
V  Prijscategorie € 70,- tot € 100,– 
VI  Prijscategorie boven € 100,–
o.F. Zonder ontbijt
HP met half-pension
#°  Alleen kamers met gedeelde badka-

mer
#&  Bett+Bike accommodatie
2.5   Afstand tot de fietsroute in km (he-

melsbreed)

Prijzen
De prijzen gelden als richtprijs per persoon 
in een tweepersoonskamer met douche of 
bad, ontbijt inbegrepen. De aangegeven 
prijscategorieën gelden ten tijde van het 
samenstellen en/of herbewerken van de 
gids en kunnen van de actuele prijzen 
verschillen. Prijsschommelingen doen zich 
met name voor tijdens beurzen. Ze kunnen 
ook afhangen van het type kamer en vooral 
van het seizoen.

Fietsenmakers en fietsverhuur-
bedrijven
#r  Fietsenmaker
#ŗ Servicebedrijf of –automaat
#v  Fietsverhuurbedrijf
#Ĺ  E-bike verhuurbedrijf
#E  E-bike laadstation 
#S   Afsluitbare fietsenstalling

Afstand
Het blauwe getal  ( 2.5 ) geeft aan hoeveel 
kilometer het bedrijf van de route verwij-
derd is. Hou er wel rekening mee dat de 

Categorieën
#i  toeristische dienst
#Ħ  Hotel
#ħ  Hotel garni
#Ğ  Café, Taverne
#ğ  Pension, Gastenhuis
#Ģ  Privékamer
#ģ  Hostel
#Ķ  Motel
#Ġ  Natuurvriendenhuis
#ġ  Apartementenhotel
#Ĭ  Bed & Breakfast
#ĭ  Bungalow
#Ī   Vakantiewoning (selectie)
#ī  Boerderij
#Į  Hooihotel 
#į  Overige accommodaties
#j  Jeugdherberg, -Gastenhuis
#c  Camping
#z  Bivakplaats

De lijst heeft niet de bedoeling de genoem-
de bedrijven aan te bevelen en heeft niet 
de pretentie volledig te zijn. Om deze lijst 

afstand hemelsbreed gemeten is, zonder 
rekening te houden met hoogtemeters en 
de werkelijk af te leggen afstand.

Updates
Actuele correcties bij het overnachtingsre-
gister zijn verkrijgbaar via LiveUpdate op  
www.esterbauer.com.


