Moezelnieuwsbrief 1 september 2011
1 September: Voor velen het begin van het naseizoen, maar voor de Moezelregio nog
steeds het hoogseizoen met vele wijnfeesten die doorlopen tot half oktober. Een leuke tijd
en vaak nog met mooi weer.
Ook in deze nieuwsbrief heb ik weer geprobeerd u een zo gevarieerd mogelijke
nieuwsbrief te brengen met allerlei verschillende soorten nieuws uit de Moezelregio.
Ik wens u veel leesplezier!

Hochwaldbahn
Met de “rode brommerpot” door de Hunsrück en het Hoogwoud
Ontdek een stuk van het achterland en wel op een
heel speciale wijze.
Neem de trein!
Er is de hochwaldbahn (trein door het hoogwoud) en
de Hunsrückbahn.
De Hochwaldbahn vertrekt vanaf Hermeskeil en rijdt
in ongeveer 40 minuten naar Türkismühle.
De Hunsrückbahn vertrekt vanaf Morbach en rijdt in
ongeveer 40 minuten naar Büchenbeuren.
Vertrek vanaf Hermeskeil naar Türkismühle om 11.30,
14.30 en 16.30 uur
Vertrek vanaf Morbach naar Büchenbeuren om 10.15, 12.15, 14.45 en 16.45 uur

Als u toch in Hermeskeil bent kunt u ook een bezoek brengen aan het vliegtuigmuseum.

Vliegtuigmuseum Hermeskeil:
Habersberg 1, Hunsrückhoehenstraße (B327), 54411 Hermeskeil II
De tentoonstelling van vele vliegtuigen is een familibedrijf welke in 1973 wird opgericht.
Uit eigen middelen opgebouwd wordt de verzameling nog steeds uitgebreid.
De eigenaar wil u graag een goede en uitgebreide indruk geven in de techniek van de
luchtvaart. Meer dan 100 originele vliegtuigen, 60 motoren en uitvoerige informatie geven
u de details over de ontwikkeling in de luchtvaart.
Interesseert u zich voor vliegtuigen als de VC 10 uit Abu Dhabi, de Mil Mi 6 uit Rusland,
de Saab Viggen uit Zweden, de Ju 52, de Tornado, of de Super Constellation van
Lufthansa, dan bent u hier op het juiste adres.
Als u tijdens uw bezoek een rustpauze wil inlassen kunt u plaats nemen in een
Concorde met 150 zitplaatsen.
Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur van 1 april tot 1 november.

Traben-Trarbach; een architectonisch juweeltje
Ontdek dit stadje!
Het dubbelstadje links en rechts van de Moezel biedt, hoewel het door de grote brand in
de 18e en 19e eeuw bijna geheel verwoest is, nog talrijke architectonische hoogtepunten.
Gebouwen uit de Jugendstil en “Belle Epoque” vindt u naast elkaar aan beide zijden van
de Moezel en zorgen voor een romantische omgeving, omgeven door kleine straatjes, het
groen van de wijnbergen en de burcht ruïne Grevenburg.
Om dit stadje te ontdekken heeft u verschillende mogelijkheden.
Bijvoorbeeld de Traben-Trarbacher Riesling Route, het 5 kilometer lang wijnleerpad, een
wandeling niet alleen door de wijnbergen en de natuur, maar deze wandeling leidt u ook
door het hartje van de stad waar op talrijke plaatsen door middel van informatieborden
het wijncultuurlandschap wordt geïnformeerd. Met in totaal 40 informatiepunten, op
kerken, museums, restaurants en uiteraard in de wijnbergen zelf gaat dit pad tot Bad
Wildstein in ongeveer 2 uur tijd.
Voor diegene die iets minder tijd heeft kan via de Moezelbrug in stadsdeel Trarbach gaan
met de indrukwekkende ingang via de “Brückentor” (het gebouw op de brug met
toegangspoort) Van hieruit gaat u rechts de straat in de richting van het
museumkwartier. Hier vindt u het Mittelmoselmuseum met meubilair en kunstwerken en
een omvangrijke verzameling van historische schatten voor Traben-Trarbach, het Haus
der Ikonen , het fietsmuseum met fietsen uit alle tijden en sinds kort ook het
buddhamuseum.
En als laatste kunt u de burcht ruïne bezoeken. Dit wordt met borden goed aangegeven.
De klim ernaartoe wordt beloond met een heerlijk uitzicht over Traben-Trarbach.

Trip door de onderwereld van Traben-Trarbach
"In de kelders van Traben-Trarbacher hebben wijnhandelaren meer dan
15.000 wijnvaten opgeslagen. In 1899 werden met de trein en boten meer
dan 18.000 vaten vervoerd."
Deze tekstregels kunnen worden toegeschreven in 1902 als in de
dubbelstad nog meer dan 100 wijnboeren en wijnkelders aanwezig waren.
De gelegenheid om twee van deze oude kelders te bezichtigen en enige
wetenswaardigheden te leren over de kelderwerkzaamheden en de
wijnhandel doet zich voor op de open monumentendag op zondag 11
september . Startpunt om 14.00 uur bij het gemeentehuis op het
marktplein in Trarbach.
Maximum aantal deelnemer is beperkt op 40 personen.
Aanmelding vooraf is daarom aan te raden.
U kunt dit doen bij de toeristeninformatie in Traben-Trarbach, Tel.:
0049 - 6541-83980.
Kosten van de rondleiding zijn 5,= per persoon inclusief een lekker
glaasje wijn.

Voor de kleintjes onder ons:
Freizetpark Bell
“Aan de Moezel komen alleen maar oude mensen”
Typisch zo’n uitspraak van mensen die er nog nooit geweest zijn.
Voor alle leeftijden is er iets te ontdekken en te zien.
Neem nou freitzeitpark Bell. Een avontuurlijk speelpark waar de kinderen hun hart
kunnen ophalen. Trampoline springen, glijbanen, met een bootje afgeschoten worden het
water in, bootje varen, ballenspel met water, en nog veel meer.
Ontspanning in de speeltuin maar ook bij de dieren in het park zoals schapen, zwijntjes,
eenden en ganzen.
Open van april tot oktober.

Nog een paar weken Buga:
Bundesgartenschau in Koblenz
Tot 16 oktober is de hele stad gehuld in bloemen.
Op 3 verschillende plaatsen in de stad staat alles in het
teken van bloemen.
Als kruispunt van de Rijn en de Moezel fascineert de stad
Koblenz ieder jaar vele bezoekers.
Vrolijke mensen uit alle wereldstreken bezoeken de stad,
ontmoeten elkaar in smalle straatjes, romantische
steegjes en andere interessante plaatsen. Dit jaar zullen
dat er nog veel meer zijn. Deze indrukwekkende stad
heeft dit jaar, nog tot 16 oktober, de Buga wat staat voor
Bundesgartenschau, oftewel een soort Keukenhof van
bloemen maar dan verdeeld over 3 plaatsen in de stad,
bijvoorbeeld op en rond de burcht en op en rond de
Deutsche Eck, de plaats waar de Moezel en de Rijn
samenkomen.

Wijnoogst en wijnfeesten.
De Moezel staat tot ongeveer half oktober in het teken van de wijnfeesten.
Elk weekend is er in verschillende dorpen wel een wijnfeest. In een omtrek van 25
kilometer is er altijd wel een dorp te vinden met een wijnfeest. Gezelligheid troef. Met
muziek, kermissen, markt en natuurlijk wijn…
Een uitstekende periode om de Moezel eens te bezoeken!
En daar hoort ook de Federweisser bij en sinds een aantal jaar zie je ook steeds meer de
federroter.
De eerste persing van de druiven. Federweisser voor witte wijn en federroter voor rode
wijn.

Federweisser is een wijn die wordt
gemaakt als de druivenmost nog niet
volledig is vergist. Hierdoor blijven er
natuurlijk suikers aanwezig in de drank
en de smaak is dan ook nog lekker zoet.
Als de druivenmost aan het einde van de
gisting in een rustiger periode is
gekomen, kan de most als Federweisser
worden afgevuld.
De Federweisser gist dus verder op de
fles en daardoor mag de fles niet
afgesloten worden. Het zou een explosief
geheel worden. De Federweisser is maar kort houdbaar en het verschil in zoete smaak en
alcoholpercentage tussen Federweisser van 2 dagen of bijvoorbeeld 5 dagen oud is zeer
duidelijk te proeven. De wijn oogt ook een beetje troebel in je glas, dat hoort ook zo.
De vele verschillende wijnfeesten in de verschillende plaatsen kunt u hieronder lezen in
de evenementenkalender.

Evenmentenlijst 2011:
September:
Bernkastel-Kues

04.09.2011
04.09.2011
04.09.2011
04.09.2011
05.09.2011
05.09.2011
05.09.2011

Wijnfeest van de Middenmoezel - met BrillantVuurwerk op 3.9. en een kleurrijke optocht op
4.9.
Wijnoogstfeest – stratenfeest in de
Römerstraße
Wijnstratenfeest
Wijnstratenfeest
Wijn- en dorpsfeest
Feest in de wijnboerderijen
Traditionele wijnboerfeest met toneel
Rieslingfeestdagen
Wijnfeest en kermis

11.09.2011
11.09.2011

Wijn- en dorpsfeest
Stratenfeest "Rond om het marktplein"

Wintrich
Lieser

01.09.2011

05.09.2011

02.09.2011

04.09.2011

02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
02.09.2011
09.09.2011
09.09.2011

Leiwen
Reil
Briedel
Bremm
Klotten
Mehring
Valwig
Oberfell

09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
10.09.2011

11.09.2011
11.09.2011
11.09.2011
11.09.2011
11.09.2011
12.09.2011
12.09.2011
12.09.2011
12.09.2011

31. Wijn- en Stratenfeest
Vrolijke wijnmarkt
Herfstfeest in de wijnboerderijen
Kelderkermis (Stratenwijnfeest)
Stratenwijnfeest
Feest in de wijnboerderijen
Wijn Time – Tijd voor genot (Wijnfeest)
Wijn- en Herfstfeest
Wijnfeest
Wijnfeest

Zeltingen-Rachtig
Traben-Trarbach
Enkirch
Mesenich
Ediger-Eller
Thörnich
Kinheim-Kindel
Bullay
Treis-Karden
Kröv

10.09.2011
10.09.2011
16.09.2011
16.09.2011

11.09.2011
12.09.2011
17.09.2011
18.09.2011

Kobern-Gondorf
Brodenbach
Kröv
Ürzig

16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
16.09.2011

18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
18.09.2011
19.09.2011

16.09.2011
16.09.2011
17.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011

19.09.2011
19.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
25.09.2011

Wijnfeest en kermis
Wijn- en dorpsfeest
Wijnfeest
Stratenfeest "Rond om de Ürziger
Würzgarten"
Stratenfeest
Herfstfeest in de wijnboerderijen
Stratenwijnfeest
Stratenwijnfeest
Feest op de wijnboerderijen
Feller Markt en Wijnfeest met openbare
wijnproeverij
"Wijnoogststratenfeest" van de Middenmoezel
Wijnkermis
Lambertus- Wijnkermis
Vrolijke wijnfeest "Römerstraße"
Federweißenfeest
Wijn- en Stratenfeest aan de Nussbaumallee
Lösnicher Herfst
Wijnoogstfeest - das Hallen-Straten-Feest
Federweißenfeest
"Schlurpstour" - Wijnslurpdagen
Stratenwijnfeest
Stratenwijnfeest

30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011

02.10.2011
02.10.2011
02.10.2011
02.10.2011

Wijnoogstfeest
Remigius-Kermis
"Wijn en meer" Stratenwijnfeest
Stratenwijnfeest

Enkirch
Alf
Ediger-Eller
Ellenz-Poltersdorf

30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011

03.10.2011
03.10.2011
03.10.2011

Bernkastel-Kues
Erden
Kröv

30.09.2011
30.09.2011

03.10.2011
03.10.2011

St.-Michaels-Kermis
Wijnboer-, Wijn- en Stratenfeest
Wijnfeest ter gelegenheid van de St. Remigius
kermis met optocht
Herfst- en marktpleinfeest
Wijnoogstfeest

01.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
14.10.2011
15.10.2011
28.10.2011
29.10.2011

03.10.2011
08.10.2011
09.10.2011
09.10.2011
15.10.2011
16.10.2011
29.10.2011

Traben-Trarbach / Wolf
Enkirch
Pünderich
Senheim-Senhals
Pommern
Fell
Minheim
Graach
Maring-Noviand
Neumagen-Dhron
Osann-Monzel
Brauneberg
Lösnich
Kröv
Traben-Trarbach
Burg
Neef
Ellenz-Poltersdorf

Traben-Trarbach
Klotten

Oktober:
St. Remigius-Wijnkermis
Federweißenfeest
XX. Römisches kelderfeest
Federweißenfeest "Zeller Schwarze Katz"
Kröver-Nacktarsch-Feest
Wijnoogstfeest
St. Martin-Wijnkermis
"Herfstwijnfeest ter seizoensafsluiting

Maring-Noviand
Kröv
Piesport
Zell
Kröv
Winningen
Piesport
Kröv

November:
03.11.2011
04.11.2011
04.11.2011

05.11.2011
06.11.2011
06.11.2011

Culinaire Ruwer-Riesling-Avonden
Federweißenfeest
Federweißenfeest

Ruwertal
Cochem
Winningen

11.11.2011

12.11.2011

Federweißenfeest

Cochem

Aanbiedingen:
(Deze kunt u rechtstreeks reserveren bij het betreffende pension of u kunt contact met
mij opnemen via: info@mosel-ferienland.de – 06 36 07 15 09 of 0031 636 07 15 09 vanuit
België)

Gästehaus Simon, Bergstrasse 42, Reil (regio 2)
Tel: 0049 - 6542 - 2436
Onze speciale aanbieding van mei tot oktober:
- 5x overnachtingen (Zo.-Vr.) in een gezellige kamer met douche en toilet en Moezelzicht
- 5x Moezels ontbijt
- 1x Begroetingsdrankje
- 1x Dagtrip met de bus naar de Romeinse stad Trier incl. een stadsrondrit (donderdag)
- 1x Wijnproeverij
Prijs: 110,- € per persoon in een tweepersoonskamer
Een pension tegen de berg opgebouwd waardoor alle kamers uitzicht hebben op de
Moezel, het dal en de wijnbergen.

Hotel Moselblick in Piesport (regio 3)
2 x overnachtingen
2 x ontbijt
2 x diner - 3 gangen menu
1 glaasje sekt
Prijs per persoon in een kamer zonder balkon: 89,=
Prijs per persoon in een kamer met balkon: 99,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Het hotel is sinds mei 2011 in nieuwe handen. De nieuwe eigenaars hebben het hotel
grondig onder handen genomen en dat is te zien. De kamer zijn fris, modern en licht
ingericht. Enkele kamers met balkon en Moezelzicht.
Van het echtpaar is de vrouw verantwoordelijk voor het hotel en de eigenaar oefent zijn
vak als kok nu voor zichzelf uit.
Kortom een bezoekje waard.
Te reserveren via info@mosel-ferienland.de of 06- 36 07 15 09 of 0031 636 07 15 09
vanuit België.

Hotel Alte Dorfschänke in Kinderbeuern (regio 2):
Ongelooflijk arrangement:
6 dagen - 5 nachten
Aankomst: Zondag
Vertrek: Vrijdag
5 x Overnachtingen
5 x Ontbijt
5 x 3-gangen menu
Drankje ter begroeting
Wijnproeverij op een echt wijngoed, inclusief vervoer.
Per persoon: 199,=
(Op basis van 2 personen per kamer)
Het hotel ligt in het plaatsje Kinderbeuern.
Een heerlijk rustig dorpje op maar 5 kilometer van de Moezel.
Vanwege de ligging een perfect startpaats voor vele verschillende uitstapjes.
De kamers zijn ruim en netjes ingericht en voor de warme dagen kunt u heerlijk genieten
van uw drankje of diner op het terras.
Te reserveren via info@mosel-ferienland.de of 06- 36 07 15 09 of 0031 636 07 15 09
vanuit België.

Landhaus Kuntz, Schlossbergstr 23 in Lieser (regio 3)
Tel: 0049 – 6531 – 3875
Spaaraanbieding in Landhaus Kuntz
Waar de druivenranken tot aan de hemel groeien, daar kunt u goed op vakantie gaan.
Hier beleeft u Duitslands mooiste en oudste cultuurlandschap, de Moezel.
8 dagen "Super-Spaardagen"
7x overnachtingen in een tweepersoonskamer WC/TV/Balkon
7x ontbijtbuffet
1x begroetingsdrankje
7x 3-gangen menu
Prijs per persoon 299 €
6 dagen "Moselspaartarief"
Aankomst zondags - Vertrek vrijdags
5x overnachtingen in een tweepersoonskamer WC/TV/Balkon
5x ontbijtbuffet
5x 3-gangen menu
1x begroetingsdrankje
Prijs per persoon 220 €

Ferienweingut Hugo Friederich, Römerstr 37, Briedern (regio 2)
Tel: 0049 2673 1300
Onze speciale aanbieding
• 7 overnachtingen incl. ontbijt
• (Kamer met douche en wc, balkon en tv)
• een wijnproeverij
• Bezichtiging van de historische mosterdmolen in Cochem.
• Bezichtiging van de burcht Metternich in Beilstein.
• Bus-dagtrip naar Trier/Luxemburg
• een begeleide wandeling over de Calmont-Klettersteig
Complete prijs 215,- EURO per persoon
Deze aanbieding geldt in de maanden mei, juni en juli van zondag tot zondag.

Haus Berghof, Bergstr 10 in Neumagen-Dhron (regio 3)
Tel: 0049 - 6507 – 2108 Fax: 0049 - 6507 – 2104
Aanbieding 1: 7 dagen vakantiewoning 38 m2 met tweepersoons slaapkamer met douche
en wc, aparte woonkamer met gezellige zithoek, eethoek, satelliet tv, aparte kleine keuken
met 2 kookplaten, koelkast, koffiezetapparaat, groot balkon op het zuidoosten,
beddengoed. Geschikt voor 2 personen. Inclusief een fles wijn van onze eigen oogst 315,€
U hoeft alleen handdoeken en theedoeken mee te nemen. De verse broodjes hangen we ‘s
morgens aan uw woningdeur op verzoek..........
Aanbieding 2: 5 dagen een gezellige ingerichte tweepersoons kamer met douche en toilet,
satelliet tv en balkon met Moezelblik zuidwest voor 2 personen met een goed ontbijt.
Bij 5 dagen 300,- €
Bij 7 dagen 400,- €
Wij kijken uit naar uw bezoek
Uw familie Später.

Hotel Nittelerhof in Nittel (regio 3)
Tel: 06584 - 99360
Mooi hotel van Nederlandse eigenaars.
Het uitgebreide assortiment van arrangementen kunt u vinden op:
http://www.moezel-reizen.nl/aanbiedingen.html/nittelerhof

Tot Slot
Tot slot wil ik u alvast veel plezier wensen met uw bezoek aan de Moezel !
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mij bereiken via email:
info@mosel-ferienland.de
Met vriendelijke groet,
Petra van Huizen

Plattegrond van de Moezel:

©

