Moezelnieuwsbrief 1 september 2012
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de vele wijnfeesten aan de Moezel.
Hoewel er vanaf juli elk weekend wel ergens een feest is zijn vooral september en oktober
het meest bekend. In deze nieuwsbrief staan er een aantal uitgelicht.
Behalve wijn proeven, optochten, vuurwerk en markten worden er nog een aantal andere
dingen georganiseerd waarvan ik er een aantal heb verteld in deze nieuwsbrief.
Wederom heel veel leesplezier!

Bernkasteler wijnfeest:
Eén van de bekendste wijnfeesten van de regio met een groot vuurwerk spektakel,
kroning van de wijnkoningin, op zondag een optocht met praalwagens en natuurlijk wijn!
De kunstwerkmarkt is alle dagen.
Het programma in het kort:
Donderdag 30 aug:
opening wijnfeest om 19.00 uur
17.00 uur – 2 uur durende wijnproeverij
Vrijdag 31 aug:

Kunsthandwerkmarkt aan de Moezeloever vanaf 15.30 uur
20.30 tot 21.30 uur afscheid van de oude wijnkoningin en kroning van
de nieuw wijnkoningin

Zaterdag 1 sept: 21.00 uur groot vuurwerk welke wordt afgestoken vanaf de oever van
de Moezel en burcht Landshut
Zondag 2 sept:

10.00 – 20.00 uur kunsthandwerkmarkt
14.00 uur optocht met praalwagens

Tijdens deze feesten zult u mensen zien in de plaatselijke Moezeltypische klederdracht,
“Moselblümchen” genoemd.
Dit alles wordt opgeluisterd door zeer veel verschillende bands en muziekgroepen,
waaronder een aantal uit Nederland.

Foto van de optocht van vorig jaar:

Moselblümchen klederdracht:

Traben-Trarbach: de vrolijke wijnmarkt:
Programma:
Vrijdag 7 september
18.00 uur - De wijn en eetstands zijn geopend
19.00 uur – Begroeting door de stadsburgemeester en de wijnkoningin
19.30 uur - Live muziek met het duo Inkognito dans & partyband

Zaterdag 8 september
11.00
14.00
17.00
20.00
funk

uur
uur
uur
uur

-

De wijn en eetstands zijn geopend
Live piano muziek met Bernd Oster
Jazz-dansgroep
Live muziek met FROM DA SOUL – een krachtige symbiose van soul, pop en

Zondag 9 september
11.00 uur - De wijn en eetstands zijn geopend, vroeg wakker worden met de
muziekvereniging van Traben-Trarbach
14.00 uur - Wafelstand met kinderschminken
16.00 uur – Vrolijke wijnliederen

Op 15 en 16 september rondleidingen door de Ürziger kruidentuin:
Om 15.00 uur
Trefpunt: kerktrap van de St.Maternuskirche in Ürzig
Prijs per persoon 5,00 €
Aanmelden via Ulla Schnitzius, Tel. 0049 - 6541-4151
Tijdens het wijnfeest in Ürzig

Begeleide wandeling Jugendstil-Führung - "In de voetsporen van de
Belle Epoque"
Op zondag 2 september wordt deze wandeling aangeboden.
Startpunt is de toeristeninformatie van Traben-Trarbach om 11 uur.
In Traben-Trarbach heeft de Berlijnse architect Bruno Möhring zijn liefde voor de Moezel
ontdekt. Zo zijn er een aantal typische bouwwerken die tot op de dag van vandaag
behouden zijn gebleven. Ontdek bij een Jugendstil rondwandeling de architectonische
kostbaarheden en de opvallende geschiedenis van de voormalige wijnhandelsmetropool.
De prijs is 4,= per persoon.
Graag vooraf aanmelden bij de toeristeninformatie.

28 tot 30 september wijnfeest in Lösnich met fakkelwandeling:
Tijdens alle dagen vanaf 11 uur regionale wijnen en andere lekkernijen in de
wijnboerderijen.
Feestelijke opening van het feest op vrijdag 28 september om 17.00 uur met begroeting
van de gasten door de wijnkoningin
Zaterdag 29 september staat in het teken van licht
Om 20.00 uur een fakkelwandeling en om 21.00 uur groot vuurwerk op de Steillage:
Lösnicher Försterslay
Zondag 30 september grote herfstfeest op het dorpsplein met leuke prijzen om te winnen.

Feestelijkheden in Trier:
Op 8 september: Trier speelt
In de gehele binnenstad staat alles in het teken van spelen en spelletjes, voor jong en oud
Op 15september de 6de Trierer museumsnacht
Mee doen: Museum am Dom, Stadtmuseum Simeonstift, Karl-Marx-Haus en het
Rheinischen Landesmuseum Trier

15 en 16 september van 10.00 tot 17.00 uur op het Cochemer
Endertplein – De Wijnbergperzik:
Informatie – proeverijen - verkoop
Probeer de wijnberg perzik en de daaruit gemaakte lekkernijen:
Likeur en brandewijn, jam, confituren, ijs, bowl, taart en gebak,
wafels en nog veel meer…
Zaterdag 11 uur de officiële opening door de schermheren en de
Moezel-wijnberg perzik-fee Sarah.

Pünderich: 3e weekend van september:
Tweemaal per jaar viert Pünderich feest met zijn wijnen en culinaire lekkernijen in de
smalle straatjes en steegjes van het dorp.
Het eerste stratenwijnfeest vindt plaats het weekend na Hemelvaartsdag en het tweede
stratenwijnfeest in het midden van de druivenoogsttijd in het derde weekend van
september.
Sinds 25 jaar openen op deze dagen de kelders en de wijnboerderijen hun deuren. Nu
kunt u een indruk opdoen van de nieuwe wijnen en de druivensoorten waarvan de wijn
gemaakt wordt. Daarbij verschillende lekkere gerechtjes om de honger te stillen.
Van een deftige schnitzel, Flammkuchen tot eenvoudig Schmalzbrood, Frankfurter Kranz
tot een hete wafel.
Pünderich met net aan 1000 inwoners is trots op het grote aantal actieve wijnboeren.

7 tot 9 september Cochem Sehler Quetschefest:
Zoals elk jaar in het tweede weekend van september viert dorpsdeel Sehl an der Mosel,
behorende bij Cochem zijn traditionele „Quetschefeest”.
Het „Sehler Quetschefeest” begint op vrijdag met de opening om 18:00 uur. De bezoekers
kunnen zich verheugen op dans en live muziek in aansluiting op de officiele opening om
20.00 uur.
Op de gezellige zaterdag wordt ’s middags het geliefde Erbseneintopf uit de DRKveldkeuken georganiseerd en natuurlijk de koffie-Quetschekuchen-namiddag.
Zaterdag is het ook kinderendag met een afwisselend programma voor de jonge gasten. ’s
Avonds live muziek en dans.
Het intenationale „Frühschoppen” op zondag morgen om 11 uur is een vast onderdeel
van de feesten samen met een optocht om 14.30 uur en aansluitend een opvoering van
een dansgroep.

Zondag 23 september in Ernst - walnotenmarkt:
Met de 5de Ernster Walnoten markt.
Wie eerder in deze tijd aan de Moezel is geweest, weet
dat er talloze walnotenbomen staan langs de Moezel.
Rond deze tijd zijn de walnoten rijp en lijkt er af en toe
wel een heuse walnoten oorlog. Reeds zeer vroeg zie je
mensen gewapend met stokken de walnotenbomen te lijf
gaan op jacht naar walnoten.
Deze walnotenbomen dienen buiten de walnoten nog een
groter doel.
Namelijk bescherming van de oevers van de Moezel bij
hoog water.

Evenmentenlijst 2012:

Augustus
24.08

02.09

Winninger Moezelfeest – oudste wijnfeest
van Duitsland met grootvuurwerk op 2 sept.

Winningen

30.08

03.09

Wijnfeest van de Middenmoezel - met
Brillant-Vuurwerk op 1.9. en een kleurrijke
optocht op 2.9.

Bernkastel-Kues

31.08

02.09

Wijnoogstfeest – stratenfeest in de
Römerstraße

Leiwen

31.08

02.09

Wijnstratenfeest

Reil

31.08

02.09

Wijnstratenfeest

Briedel

31.08

02.09

Wijn- en dorpsfeest

Bremm

31.08

02.09

Feest in de wijnboerderijen

Klotten

31.08

03.09

Traditionele wijnboerfeest met toneel

Mehring

31.08

03.09

Rieslingfeestdagen

Valwig

September
01.09

03.09

Wijnfeest en kermis

Oberfell

07.09

09.09

Wijn- en dorpsfeest

Wintrich

07.09

09.09

Stratenfeest "Rond om het marktplein"

Lieser

07.09

09.09

32. Wijn- en Stratenfeest

Zeltingen-Rachtig

07.09

09.09

Vrolijke wijnmarkt

Traben-Trarbach

07.09

09.09

Kelderkermis (Stratenwijnfeest)

Mesenich

07.09

09.09

Stratenwijnfeest

Ediger-Eller

07.09

10.09

Feest in de wijnboerderijen

Thörnich

07.09

10.09

Wijn Time – Tijd voor genot (Wijnfeest)

Kinheim-Kindel

07.09

10.09

Wijn- en Herfstfeest

Bullay

07.09

10.09

Wijnfeest

Treis-Karden

07.09

10.09

Wijn –en dorpsfeest

Brodenbach

Wijnfeest

Kröv

08.09
08.09

09.09

Wijnfeest en kermis

Kobern-Gondorf

14.09

16.09

Stratenfeest "Rond om de Ürziger
Würzgarten"

Ürzig

14.09

16.09

Stratenfeest

Traben-Trarbach / Wolf

14.09

16.09

Herfstfeest in de wijnboerderijen

Enkirch

14.09

16.09

Stratenwijnfeest

Pünderich

14.09

16.09

Stratenwijnfeest

Senheim-Senhals

14.09

16.09

Feest op de wijnboerderijen

Pommern

14.09

17.09

Feller Markt en Wijnfeest met openbare
wijnproeverij

Fell

14.09

17.09

"Wijnoogststratenfeest" van de
Middenmoezel

Minheim

14.09

17.09

Wijnkermis

Graach

15.09

Wijnbeleveniswandeling

Brauneberg

15.09

Wijnoogstfeest in de Römerzaal

Veldenz

21.09

22.09

Wijnoogstfeest - das Hallen-Straten-Feest

Kröv

21.09

23.09

Vrolijke wijnfeest "Römerstraße"

Neumagen-Dhron

21.09

23.09

Wijn- en Stratenfeest aan de Nussbaumallee

Brauneberg

21.09

23.09

Federweißenfeest

Traben-Trarbach

21.09

23.09

"Schlurpstour" - Wijnslurpdagen

Burg

21.09

23.09

Stratenwijnfeest

Neef

21.09

23.09

Stratenwijnfeest

Ellenz-Poltersdorf

21.09

23.09

Herfstfeest in de wijnboerderijen

Enkirch

22.09

23.09

Lambertus- Wijnkermis

Maring-Noviand

28.09

30.09

Lösnicher Herfst

Lösnich

28.09

30.09

Wijnoogstfeest - das Hallen-Straten-Feest

Kröv

28.09

30.09

Remigius-Kermis

Alf

28.09

30.09

Stratenwijnfeest

Ellenz-Poltersdorf

28.09

01.10

St.-Michaels-Kermis

Bernkastel-Kues

Oktober
05.10

07.10

Wijnboer-, Wijn- en Stratenfeest

Erden

05.10

08.10

Wijnfeest ter gelegenheid van de St.
Remigius kermis met optocht

Kröv

05.10

07.10

Herfst- en marktpleinfeest

Traben-Trarbach

05.10

07.10

Wijnoogstfeest

Klotten

05.10

07.10

"Wijn en meer" Stratenwijnfeest

Ediger-Eller

05.10

07.10

Wijnoogsfeest

Enkirch

05.10

07.10

Federweißenfeest "Zeller Schwarze Katz"

Zell

06.10

07.10

St. Remigius-Wijnkermis

Maring-Noviand

12.10

13.10

Federweißenfeest

Kröv

12.10

14.10

XXI. Römisches kelderfeest

Piesport

19.10

20.10

Kröver-Nacktarsch-Feest

Kröv

20.10

21.10

Wijnoogstfeest

Winningen

26.10

28.10

St. Martin-Wijnkermis

Piesport

"Herfstwijnfeest ter seizoensafsluiting

Kröv

27.10

November
01.11

03.11

Culinaire Ruwer-Riesling-Avonden

Ruwertal

02.11

04.11

Federweißenfeest

Cochem

02.11

04.11

Federweißenfeest

Winningen

09.11

10.11

Federweißenfeest

Cochem

24.11

25.11

Wijnmarkt

Konz-Krettnach

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)

Hotel Nittelerhof in Nittel (regio 3)
Mooi hotel van Nederlandse eigenaars.
Op slechts 2 uur rijden van Maastricht ligt het compleet gerenoveerde Hampshire
Moselhotel Nitteler Hof dat door vele gasten bijzonder gewaardeerd is.
Geniet van de beginnende lente en ontdek de schilderachtige omgeving van ons mooie
wijndorp. De eerste blaadjes aan de wijnranken, de warme zonnestralen op de
rotsformatie van Leiterchen, gelukkig maar, het mooie seizoen komt er weer aan!
Vanuit het hotel bereikt u binnen 25 minuten Trier, Luxemburg of Saarburg. Verder is er
een fietsverhuur, zijn er uitgebreide wandelroutes en is er een wellness in de originele
romeinse gewelvenkelder.

Ferienweingut Hugo Friederich, Römerstr 37, Briedern (regio 2)
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.

Ferienweingut Simon in Reil: (regio 2)
Het pension ligt tegen de berg aangebouwd en u heeft vanuit de kamers dan ook een
fantastisch uitzicht over de Moezel. De kamers zien er netjes en verzorgd uit en hebben
een eigen douche en toilet op de kamer. ’s Morgens wacht er een lekker ontbijt op u in de
ontbijtruimte. Een aantal kamers met overdekt balkon.
Gastenkamer inclusief fantastisch uitzicht over de Moezel en het Moezeldal.
Inclusief ontbijt, vanaf 2 nachten.
Prijs per kamer met 2 personen per nacht; € 44,=
Onze speciale aanbieding van mei tot oktober 2012:
- 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: 120,- € per persoon in een tweepersoonskamer
Wijnbelevenisweekend elk weekend te boeken met minimaal 8 personen
Vrijdag: Wijnproeverij met een Winzergerecht
Zaterdag: Ontbijt, een huifkartocht met lunch en drankjes, aansluitend koffie met gebak
en ´s avonds grillspecialiteiten
Zondag: Ontbijt
Prijs: 99,- € per persoon in een tweepersoons kamer

Hotel Moselblick in Piesport (regio 3)
Wie gaat ermee wandelen-arrangement
Een belevenis voor 2 samen met uw vierbenige vriend, uw hond.
Geniet van de fantastische omgeving en de vrije natuur zonder dwang en kopzorgen.
Hondenmand, bot, handdoeken en speeltjes voor buiten stellen wij graag gratis ter
beschikking.
3 x overnachtingen
3 x ontbijt
3 x diner - 3 gangen menu
1 glaasje sekt bij uw eerste diner
Water en lekkers voor uw lieveling
Wandelkaarten van de regio om ervoor te
zorgen dat u weer op tijd terug bent voor
het diner
Prijs per persoon in een kamer zonder
balkon: 129,=
Prijs per persoon in een kamer met
balkon: 149,=
(Op basis van 2 personen per kamer)

Er even tussenuit-arrangement:
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.

Haus Berghof, Bergstr 10 in Neumagen-Dhron (regio 3)
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

Landhaus Kuntz, Schlossbergstr 23 in Lieser (regio 3)
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 €

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.

U kunt de bovenstaande arrangementen rechtstreeks via mij reserveren.
Ik ben te bereiken op 06 36 07 15 09 (0031 636 07 15 09 vanuit België)

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:

