Moezelnieuwsbrief 15 juni 2010
Voor u ligt weel de nieuwe Moezelnieuwsbrief.
Dit keer heb ik vooral de aandacht gelegd op de verschillende dorpen en steden. Ik heb er een
aantal uitgekozen en hiervan de bijzondere bezienswaardigheden en de activiteiten beschreven,
als ook een stukje geschiedenis van het betreffende dorp of stad.
Ik wens u veel plezier toe.

De onderwereld van Traben-Trarbach:
Rond 1900 was de stad Traben-Trarbach bekend als een van de
belangrijkste wijnhandelssteden.
Opvallend is dat de Jugenstil-stad aan de Moezel toen na Bordeaux
de belangrijkste wijnopslagplaats van Europa had. De reden
hiervoor was de grote vraag naar Riesling-wijnen welke
geëxporteerd werden naar Engeland en verder overzee. Dit had tot
gevolg dat meer dan 100 wijnfirma’s zich oprichten. Hierdoor moest
de capaciteit van de wijnkelders van Traben-Trarbach in de tweede helft van de 19e eeuw vergroot
worden.
In geen andere gemeente aan de Moezel vindt u zoveel wijnkelders als in
Traben-Trarbach. Soms zelfs met meerdere verdiepingen en meer dan 100
meter lang.
Het is bijzonder een kelder aan de oever van de Moezel binnen te gaan,
verschillende bouwwerken en zelfs de Moezelweg onder door te lopen en dan
in een tuin van een wijnboer weer het daglicht te mogen aanschouwen.
Een rondleiding door het mystieke halfdonker van de onderwereld van
Traben-Trarbach en de spannende ontdekking van de geschiedenis van de
wijnbouw en oude technieken ter bereiding van de edelste wijn uit Duitsland:
de Riesling.

Elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 uur
Duur: ca. 1,5 uur
Kosten: 5 Euro (incl. 1 glas wijn)
Wijnproeverijen kunnen extra worden geboekt.
Reserveren en meer informatie in de toeristeninformatie in Traben-Trarbach:
Am Bahnhof 5
0049 – 6541 – 53980
(bron: website van Traben-Trarbach)

Mittel-Mosel Museum in Traben-Trarbach
Göthe, de Pruisische koning Frederik-Willem IV en de Franse dichter
Apollinaire waren ooit te gast in deze statige barokvilla van de Trarbachse
koopmansfamilie Böcking, waarin vandaag de dag dit schitterende
museum van de Moezelregio is ondergebracht.
Deze prachtige patriciërswoning, die verschoond bleef van de grote
stadsbrand in 1857, werd rond 1755 gebouwd naar het ontwerp van de
bouwkundig hoger ambtenaar Hauth van het hertogdom Pfalz-Zweibrücken in de stijl van de
Trierse barok. De bouw werd uitgevoerd door de rijke koopman en kassier Johann Adolf Böcking.
Het museum is ook nu nog ingericht in de woonstijl van een welgestelde patriciërsfamilie uit de 18e
en 19e eeuw en is daarmee een bijzonderheid binnen de museumwereld van Rijnland-Palts.
In de meer dan 20 tentoonstellingsruimten van het Mittelmosel-Museum, dat gewijd is aan het
levenswerk van de uit de regio afkomstige verzamelaar en beeldend kunstenaar dr. Ernst Willen
Spies, zijn niet alleen waardevol meubilair en kunstobjecten uit drie eeuwen tentoongesteld, maar
ook een omvangrijke collectie over de stadsgeschiedenis van Traben-Trarbach. Het museum richt
zich zowel op archeologische vondsten uit de tijd van de Romeinen en de Franken als op de
landelijke wooncultuur en de geschiedenis van het handwerk en de stadsgilden. Kaarten en
vondsten van de in de jaren ’30 uitgevoerde opgravingen van de voormalige Franse vesting Mont
Royal vullen de permanente tentoonstelling aan, waartoe ook een ondertussen zelf historisch
geworden model van de Grevenburg behoort.
Mittelmosel-Museum
In der Barockvilla Haus Böcking
Casinostraße 2
56841 Traben-Trarbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 65 41 - 94 80
Openingstijden
Pasen t/m oktober
Dagelijks 10.00-17.00 uur, behalve maandag
(bron: website van Traben-Trarbach)

Oude stadstoren van Traben-Trarbach
De in 2004 gerestaureerde historische stadstoren is verreweg het meest
indrukwekkende overblijfsel van de middeleeuwse stadsmuur rondom
Trarbach, die met zijn talrijke torens, bastions en drie stadspoorten ooit
langs de oever van de Moezel en de Kautenbach via de “Kästel”-berg
naar de Grevenburg liep.
De muur, die alles te maken had met Trarbachs verworven stadsrechten,
werd waarschijnlijk rond 1350 tegelijk met burcht Grevenburg gebouwd
door graaf Johann III van Sponheim, zoon van de legendarische gravin
Loretta. Zij ontvoerde in 1328 de Trierse aartsbisschop Baldiun en hield
hem gevangen in de nabijgelegen burcht Starkenburg.
Vandaag de dag doet de toren, die oorspronkelijk nog een etage hoger
was, dienst als uitkijktoren. Het platform biedt een prachtig uitzicht over
de daken van de stad. Binnenin is tegenwoordig een verzameling te zien
van historische haard- en kachelplaten uit de collectie van het slechts 50 meter verderop gelegen
Mittelmosel-Museum.
Klokkenspel van de stadstoren
Het klokkenspel werd op initiatief van de vereniging Traben-Trarbach Aktiv in de stadstoren
geplaatst naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de stad Traben-Trarbach. Op 26
september 2004 werd het klokkenspel ingewijd. De klokken werden gegoten door de familie
Bachert uit Karlsruhe, die ook verantwoordelijk was voor het gieten van de wereldwijd bekende
klokken van de Frauenkirche in Dresden. Het klokkenspel in Traben-Trarbach bestaat uit 29
bronzen klokken. De grootste klok heeft een gewicht van 80 kg, de kleinste weegt 7,6 kg. Het totale
gewicht bedraagt 611,6 kg. Om 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00 uur is het klokkenspel te
horen. Bij bijzondere gelegenheden en tijdens de Moezelfeestweken worden klokkenspelconcerten
ten gehore gebracht.
Speeltijden klokkenspel
Dagelijks om: 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00 uur
(bron: website van Traben-Trarbach)

Tijdreis door Piesport (begeleide wandeling)
Maak een reis door de geschiedenis van Piesport.
U zult ontelbare getuigenissen van de vorige eeuwen ontdekken. Van de St. Michael-Kirche over
de St. Sebastianus-Kapelle leidt de reis door de tijd u door smalle steegjes en kleine hoekjes tot
aan de Romeinse kelders.
Leer de "Heilije Mändjer" en "het kind van Krames" kennen. Ervaar meer over de manier van leven
van de mensen aan de Moezel. Geniet van de nieuwe indrukken, unieke uitzichten en de
natuurlijke charme van een oud, maar noch steeds aantrekkelijk wijndorp.
De begeleide wandeling vindt plaats, elke zaterdag om 10.00 uur
U kunt zich aanmelden bij de toeristeninformatie in Piesport tot vrijdagmiddag 17.00 uur.
Prijs per persoon: 3,50
Tot 14 jaar: gratis
Tourist-Information Piesport/Minheim
Tel. 0049 – 6507 - 2027

Wintrich:
De tips van de gemeente Wintrich voor uw vrijetijdsbesteding:
- Planwagenfahrt door de wijnbergen van Wintrichs (planwagenfahrt = overdekte kar met banken
welke meestal getrokken wordt door een trator)
- Bezoek van een Edelobstbrennerei met proeverij (Edelobstbrennerei = likeurstokerij)
- Wijnproeverij in een authentieke gewelven-wijnkelder
- Wandeling door het grootste eetbare kastanjebos van Rheinland-Pfalz
- Bezichtigiung van een sect-maker met proeverij en snacks
- Wandeling over het wijnleerpad naar het uitzichtspunt "Wintricher Großer Herrgott"
- Bekijk de apparaten uit de wijnbergen en kelders in ons museum
Informatie:
Tourist-Information im Rathaus
Bergstraße 3
54487 Wintrich
Telefoon: 0049 - 6534 - 8628

Ontdek de stad Bernkastel-Kues op verschillende manieren:
Het ontdekken van Bernkastel-Kues en omgeving kan op verschillende manieren.
Ten eerste kunt u zelf op eigen houtje gaan wandelen en zo de stad ontdekken.
Ook kunt u bij de toeristeninformatie en de boekwinkels in Bernkastel voor een paar euro een
boekje kopen (Nederlands) waarin alle bezienswaardigheden staan omschreven, als ook enkele
wandelsuggesties.
Weer een andere mogelijkheid is het maken van een rondrit met het panoramatreintje of de burcht
bezoeken met de Burcht Landshut Express.

Burg-Landshut-Express:
De Burg Landshut Express brengt u
comfortabel van Bernkastel naar de
imposante burchtruïne boven de stad.
Tijdens de rit omhoog en vanaf de burcht
kunt u van een heerlijk uitzicht over de
moezelvallei met haar wijn- en
boslandschap en over de middeleeuwse
stad Bernkastel-Kues met zijn
bezienswaardigheden genieten. Dagelijks
van april tot oktober - vertrek elk heel uur
(van 11:00 tot 17:00 uur) van de
"Moselparkplatz" (Moezelparkeerplaats

Panoramatreintje
Rondrit met het panoramatreintje.
Wie in plaats van een boottocht liever aan
land blijft, geeft wellicht de voorkeur aan
een ritje met de "Panoramabahn". Vanaf
mei rijdt dit treintje dagelijks op een
gemoedelijk tempo door het oude centrum
van Bernkastel tot hoog in de wijnbergen
van Kues en terug.

De verschillende stadsdelen van Bernkastel
De drie deelgemeente Andel, Wehlen en het Kueser Plateau verrijken Bernkastel-Kues door hun
eigen unieke attracties...
In Andel kunt u frisse, groene Moezelweides verwachten, weiden vol klaprozen, zonnige
wijnbergen en rondom het gebied beboste heuvels. U kunt er naar hartenlust wankelen, fietsen,
inline skaten, kano varen en zelfs over de Moezel vliegen met een watervliegtuigje.

En ga ook op goudjacht in Andel! Midden in het oorspronkelijke boslandschap, stroomt er en een
kleurvast gouden beekje, waarin u zelfs vandaag nog op goud kan stuiten. Veel geluk met de zoek(tocht) naar je geluk!
Wehlen is bekend om zijn geheimzinnige zonnewijzer. Op die zonnewijzer ontbreekt de 7.
Waarom? Omdat de zonnewijzer dan volledig in de schaduw ligt, kon men dat cijfer gewoon
weglaten.
Op de wijnberg aan de Wehlense zonnewijzer ontwikkelt zich een van de elegantste witte wijnen
van de wereld. De steile helling uit leisteen maakt dat het druivensap en dus ook de wijn een
specifieke frisse zurige smaak krijgt, die de harten van menig wijnkenner sneller laat staan.
Op het Kueser Plateau vindt iedereen
wel iets naar zijn zin, er is een enorm
aanbod aan ontspanningsactiviteiten;
hetzij wandelen, joggen of „nordic
Walking" op idyllische wijnbergpaden of
op koele bosweggetjes, hetzij
mountainbiken op smalle trails, hetzij
tennis op één van de talrijke terreinen,
hetzij paardrijden, hetzij... en dat alles in
de heerlijke frisse boslucht.
In 2005 zou het Kueser Plateau ook de
titel van „heilzaamste kuuroord"
verwerven. De hotels in de buurt bieden daarvoor speciale welnessarrangementen aan.

Stukje geschiedenis van Zeltingen-Rachtig – Zonnekamer van de Moezel
De eerste gedocumenteerde vermelding geeft het eerst rond 1085 onze tijdrekening. De oorsprong
deze twee plaatsen is echter veel vroeger. Met zekerheid zijn deze twee dorpen van Keltische
fundering, zoals de twee dorpsnamen tot uitdruk brengen. Zo heette bijvoorbeeld Zeltingen in de
middeleeuwen “Celtanc “ en Rachtig “ Raptacum “ . Overigens is de moezeloever en de bergketen
boven Zeltingen-Rachtig bewijsbaar al om 3.500 voor Chr. begaanbaar en bewoond geweest.
De Rozenburcht ofwel Kunibertsburcht (in de wijngaard Schloßberg) van Zeltingen voert naar een
belangrijk spoor. Die twee dorpen hadden tot aan begin van de 19e eeuw een uitzonderingspositie
in het midden van het Trierse land.
Zeltingen-Rachtig was een politieke enclave van het aartsbisdom van Keulen. Dit voldongen feit
komt de aartsbisschop Kunibert van Keulen(623-663) toe, naar oude overleveringen zal deze hier
in de burcht bij Zeltingen geboren zijn. Hem is het te danken dat Zeltingen- Rachtig sedert begin
van de zevende eeuw tot aan de Franse heerschappij “ churkölnisch “ bleef.
Met rond 1.800.000 wijnstokken en de wijngaarden Zeltinger Himmelreich , Schloßberg ,
Sonnenuhr en Deutschherrenberg behoort Zeltingen-Rachtig tot één der grootste wijnbouwgemeentes in het wijnbouwgebied Moezel-Saar- Ruwer. Overheersend is de Riesling-wijnstok, die
ook wel koningin van de wijnstokken genoemd word .
De gasten hebben rond 1.100 bedden in hotels, pensions en privaat-gastenkamers en
vakantiewoningen tot hun beschikking. Daarbij biedt Zeltingen-Rachtg een groot aantal
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding . Talrijke manifestaties, zoals liederavonden, bokaalschieten, verenigingsfeesten, straatfeesten, wijnfeesten en ten slotte elke 2 jaar, het operette
festival “ Zeltinger Himmelreich “ (ook weer in juli 2011), behoren tot het evenementenprogramma.

Een beknopte opsomming van de bezienswaardigheden in en rond Cochem:
•
•
•
•
•
•
•
•

De oude vestigingswerken
De Endert-toren met het wachthuis uit 1332
Het Bastion en de Balduinpoort aan de muur bij het kerkhof aan de Obergasse, de
Burgfriedenhof met de markante borstwering
Het in 1739 gebouwde stadhuis in barokstijl
Het marktplein met de Martinsbron
Oude gevelhuisjes en nauwe steile steegjes.
Vanaf het marktplein voeren oude en kronkelige stenen trappen omhoog naar de
Klosterberg
De Rijksburcht

De klim naar de Reichsburcht, gebouwd rond het jaar 1000, verwoest in 1689 en in de jaren 1874
tot 1877 weer opgebouwd, is zonder meer de moeite waard.
Meer informatie kunt u vinden in de toeristeninformatie op de Endertplatz 1, onder de brug in het
oude centrum.

Burg Eltz:

Openingstijden:

1 april tot 1 november

dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur

Entreeprijzen inclusief rondleiding in de burcht en de schatkamer:
Volwassenen
8,= p.p.
Familie kaart
24,= (2 volwassen + 2 kinderen of meer)

Rondleiding door de burcht:
Bij de rondleiding door de burcht beleeft men in een notendop de cultuur uit de 8ste eeuw, welke
tot uitdrukking komt in de architectuur van de verschillende ruimtes en de inrichting daarvan.
De Rübenacher Untersaal met zijn indrukwekkende ornamenten en de beschilderde
aankleedkamer, de feestelijke ridderzaal, de elegante gewelven in de Fahnenzaal, de
Comtessekamer en de intact gebleven laatmiddeleeuwse Rodendorfer keuken zijn voorbeelden
van de typische bouwstijl van de burcht.
Bij zijn wandeling door de burcht door vele zalen en ruimtes ziet men wapens en uitrustingen,
uitgelezen meubelstukken zoals de stoel in de Kurfürstenkamer en andere kunstwerken. De
geweldige Elchtroffee in de jachtkamer werd begin van de 19de eeuw door een lid van de familie
Eltz in Alaska gedood.
De wasperzen in de Wamboltkamer stammen uit de tijd rond 1750. Verder ziet u het schilderij
“Madonna met kind en druif”van Lucas Cranach, wandtapijten zoals Gobelins, gotische
glasschilderingen, oude keramiek, en nog veel meer.

De schatkamer:
De schatkamer in de gewelvenkelder van het Rübenacher Huis heeft een
buitengewone kunstverzameling met meer dan 500 objecten uit de 12de tot
19de eeuw. De veelvoud is overweldigend. Naast meesterwerken van goud
en zilversmeedkunst bevinden zich hier curiositeiten en porselein uit de
18de eeuw. Ook interessant is de architectuur van de schatkamer zelf. De
vorm geeft duidelijk aan dat de bouwwijze van de schatkamer ontstaan is
door smalle overhangende rotsen.
De verzameling is toegankelijk geworden voor het publiek na de
omvangrijke restauratie van de burcht van 1975 tot 1981. Tot op heden
hebben al meer als 1 miljoen mensen een bezoek gebracht aan de burcht.

Bioscoop in de open lucht: (15 tm 18 juli)
In het stadspark in Wittlich
Park open om 20.00 uur en aanvang film om 22.00 uur
Elke zomer wordt dit als promotie van Wittlich als 4-daags evenement georganiseerd.
Het open-air Moselkino, in samenwerking met de bioscoop van Bernkastel-Kues. Het programma
bestaat vooral uit klassieke films.
Het optische gegeven van het stadspark en de 100m2 grote filmdoek met dolby surround stereo
techniek als ook de 400 zitplaatsen bieden u natuurlijk de beste bioscoop kwaliteit.
Natuurlijk wordt ook om de innerlijke mens gedacht. Er staan alllelei stands waar u lekkernijen
zoals popcorn, drinken en ijs kunt kopen, lekkernijen die horen bij een avondje bioscoop.
Kaarten te koop bij de toeristeninformatie voor 5,= in de voorverkopo vanaf begin juli: Neustrasse
18 in Wittlich
of ’s avonds voor 6,= aan de kassa.

Fietsen langs de Moezel – over nieuwe en vlakke fietspaden.
Graag wil ik iedereen laten zien wat de Moezel allemaal te bieden heeft. Mijn reisbureau:
www.moezel-reizen.nl beidt u tal van overnachtingplaatsen, complete arrangementen als ook
fietsarrangementen.
Wat dacht u van een ontdekkingstocht van Trier naar Koblenz of Cochem per fiets in een aantal
dagen. U fietst van pension naar pension, onderweg stopt u bij de verschillende dorpjes, rust u
lekker uit aan de Moezel, kortom geniet van de omgeving en dat terwijl uw bagage voor u naar het
volgende pension wordt gebracht.
•
•
•
•
•
•

Fietsen langs de Moezel zonder hoogteverschillen
Bagagetransport van pension naar pension
Terugreis naar uw eerste hotel waar uw auto staat, comfortabel in minibus inclusief fietsen
en bagage
Service-telefoondienst voor problemen of pechgevallen
Bij slecht weer kunt u in overleg gebruik maken van de busdienst
Verhuur van elektrische fietsen tegen zeer lage prijs

Voorbeeld van een fietsarrangement:
Fietsarrangement 3:
Van Trier naar Cochem in 6 Dagen
Dag 1 aankomst in uw pension of hotel in Trier
Dag 2 fietst u van Trier naar Neumagen-Dhron. Ongeveer 40 km.
Dag 3 fietst u van Neumagen-Dhron naar Zeltingen-Rachtig. Ongeveer 30 km.
Dag 4 fietst u van Zeltingen naar Zell. Ongeveer 35 km.
Dag 5 fietst u van Zell naar Cochem. Ongeveer 35 km.
Dag 6 wordt u opgehaald en vervolgens teruggebracht naar Trier naar het eerste hotel of pension
waar u uw auto heeft achtergelaten.
Prijs per persoon inclusief 5 overnachtingen inclusief ontbijt
met eigen fietsen € 399,=
met gehuurde fietsen € 459,=
met gehuurde elektra fietsen € 549,=
(prijs op basis van 2 personen)
Arrangement aanpassen aan uw eigen wensen? Geen probleem!
Bel (0031-636 07 15 09) of stuur een emailtje naar info@moezel-reizen.nl
Voor meer informatie over de fietsarrangementen of om te reserveren kunt u terecht op de website:
www.moezel-reizen.nl
fietsarrangementen

Evenementenkalender:

(Plattegrond van de Moezel onderaan de nieuwsbrief)

Juni
11.06
12.06
18.06
25.06
25.06
25.06
25.06
26.06
26.06
26.06
26.06
29.06

27.06
14.06
20.06
27.06
27.06
27.06
28.06
27.06
28.06
28.06
28.06

Zomerzonnewende
Wijnkermis
Wijnfeest
Feest in de oude stad
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnfeest en kermis
Wijnfeest
Wijnkermis
Johannesfeest
Wijnkermis
Grote kraammarkt

Hatzenport
Mehring
Riol
Trier
Wintrich
Cochem
Zell
Lehmen
Schleich
Minheim
Osann-Monzel
Enkirch

Juli
02.07
02.07
02.07
02.07
02.07
03.07
03.07
06.07
09.07
09.07
09.07
12.07
16.07
16.07
16.07
16.07
16.07
16.07
16.07
16.07
17.07
17.07
17.07
17.07
23.07
23.07

04.07
05.07
05.07
05.07
05.07
05.07
05.07
09.07
12.07
12.07
12.07
14.07
18.07
18.07
18.07
19.07
19.07
19.07
19.07
19.07
18.07
18.07
18.07
19.07
25.07
25.07

Moezel-Loreley in vlammen – muziek en vuurwerk
57ste Volksdrachtenfeest
Wijnfeest
Wijnfeest en folklorenfeest
Wijn en burchtfeest
Wijnkermis
Wijn en dorpsfeest
Vakantieplezier - Zeepkist-wedstrijden
Moezelfeest Zurlauben met vuurwerk
Moezelwijnfestival
Wijn en folklore feest
Vakantieplezier - Zeepkist-wedstrijden
Wijnschipfeest
Riesling feestdagen
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnboerenfolklorefeest
Wijnboerenfeest
Wijn en stratenfeest
St Anna feest
Wijnkermis

Piesport
Kröv
Senheim
Kattnes
Kobern-Gondorf
Konz-Könen
Pölich
Klüsserath
Trier
Traben-Trarbach
Löf
Klüsserath
Neumagen-Dhron
Valwig
Moselkern
Konz
Brauneberg
Zeltingen-Rachtig
Bullay
Bruttig-Fankel
Kövenig
Enkirch
Niederfell
Schleich
Bernkastel-Kues
Erden

23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
23.07
24.07
24.07
30.07
30.07
30.07
30.07
30.07
30.07
30.07
30.07
31.07
31.07

25.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
26.07
25.07
25.07
01.08
01.08
01.08
01.08
02.08
02.08
02.08
02.08
02.08
01.08

Wijnfeest
Wijnfeest
Wijn en folklore feest
Gildewijnfeest
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Feest traditioneel vis eten
Wijnkermis
Jacht en havenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Riesling - wijnfeest
Moto-cross wedstrijden

Reil
Ensch
Veldenz
Traben-Trarbach
St. Aldegund
Ellenz-Poltersdorf
Hatzenport
Klüsserath
Zell-Kaimt
Schweich
Maring-Noviand
Mesenich
Nehren
Trier-Olewig
Briedel
Alf
Ellenz-PoltersdorKlotteBurgennf
Detzem
Klüsserath

Augustus
03.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
06.08
07.08
07.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
14.08
20.08

05.08
08.08
08.08
08.08
08.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
09.08
08.08
09.08
15.08
15.08
15.08
15.08
16.08
16.08
16.08
16.08
22.08

Mülheimse markt – volksfeest
Wijnzomer van Enkirch
Wijn en stratenfeest
Het iets andere stratenfeest
Wijn en folklore feest
Wijnfestival
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijnfeest
Wijn en folklore feest
Wijnfeest
Wijnkermis
Burchtfeest
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijn en folklore feest
Wijnfeest
Wijnfeest en wijnboerderijenfeest
Wijnfeest
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijn en stratenfeest

Mülheim
Enkirch
Kesten
Kröv
Reil
Konz-Oberemmel
Trittenheim
Zeltingen-Rachtig
Zell-Merl
Ediger-Eller
Bruttig-Fankel
Pommern
Cochem
Wintrich
Bremm
Ürzig
Piesport
Alken
Leiwen
Pünderich
Treis-Karden
Longuich
Trittenheim

20.08
20.08
20.08
20.08
20.08
20.08
20.08
20.08
21.08
21.08
26.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
28.08
28.08
29.08

22.08
22.08
22.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
30.08
30.08
29.08
29.08
29.08
29.08
29.08
29.08
05.09
30.08
30.08
30.08

Wijn en stratenfeest
Wijn en folklore feest
Wijnfeest
Wijnkermis
Wijnkermis
Moezel Ballonfiësta
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Stratenwijnfeest
Wijn en folklore feest
Wijn en folklore feest
Kermis
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijnfeest
Oudste wijnboerfeest van Duitsland
Wijnkermis
Wijnkermis
Wijnkermis

Bernkastel-Kues
Burg
Briedern
Nittel
Wittlich
Föhren
Neef
Ernst
Konz-Krettnach
Dieblich
Cochem
Föhren
Klüssrath
Burgen
Zeltingen-Rachtig
Kinheim-Kindel
Reil
Zell-Kaimt
Winningen
Oberbillig
Hatzenport
St. Aldegund

September
02.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
04.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09
10.09

06.09
05.09
05.09
05.09
06.09
06.09
06.09
06.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
13.09
13.09
13.09
13.09

Wijnfeest
Wijn en straten feest
Wijn en straten feest
Wijnfeest
Wijnfeest met toneelopvoering
Wijn en folklore feest
Riesling-feestdagen
Wijnfeest en kermis
Wijn en folklore feest
Stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijnfeest
Vrolijke wijnmarkt
Herfstfeest in de wijngaarden
Kelderkermis – stratenwijnfeest
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijnfeest
Wijn en folklore feest
Wijnfeest

Bernkastel-Kues
Leiwen
Briedel
Klotten
Mehring
Bremm
Valwig
Oberfell
Wintrich
Lieser
Zeltingen-Rachtig
Kinheim-Kindel
Traben-Trarbach
Enkirch
Mesenich
Ediger-Eller
Schweich
Thörnich
Bullay
Treis-Karden

10.09
11.09
11.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09

13.09
11.09
12.09
18.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
20.09
20.09
20.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09

Wijn en folklore feest
Wijnfeest
Wijnfeest + kermis
Wijnfeest
Wijnkermis
Stratenfeest
Stratenfeest
Herfstfeest in de wijngaarden
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest
Wijnboerenfeest
Wijnfeest, markt en wijnproeverij
Wijnfeest
Wijnkermis
Wijnfeest
Wijn en stratenfeest
Herfst van Lösnich
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijn en stratenfeest
Wijn en stratenfeest

Brodenbach
Kröv
Kobern-Gondorf
Kröv
Maring-Noviand
Ürzig
Wolf
Enkirch
Pünderich
Senheim
Ellenz-Poltersdorf
Pommern
Fell
Minheim
Graach
Neumagen-Dhron
Brauneberg
Lösnich
Kröv
Traben-Trarbach
Burg
Neef
Ellenz-Poltersdorf

Oktober
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
01.10
03.10
08.10
08.10
08.10
15.10
16.10
29.10
30.10

03.10
03.10
03.10
03.10
03.10
03.10
03.10
03.10
04.10
04.10
09.10
10.10
10.10
16.10
17.10
30.10
30.10

Wijnkermis
Wijn en stratenfeest
Herfst en marktfeest
Wijnfeest
Kermis
Wijn en meer in de wijnkelders
Wijnfeest
100 jaar brandweer
Kermis
Wijnfeest met optocht
8ste herfstmarkt
Wijnfeest
Kelderfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Wijnfeest
Kermis
Herfstwijnfeest

Maring-Noviand
Erden
Traben-Trarbach
Enkirch
Alf
Ediger-Eller
Klotten
Dieblich
Bernkastel-Kues
Kröv
Klüsserath
Kröv
Piesport
Zell
Kröv
Winningen
Piesport
Kröv

November
05.11 07.11 Wijnoogstfeest
05.11 07.11 Wijnoogstfeest
12.11 13.11 Wijnoogstfeest

Cochem
Winningen
Cochem

(Deze kunt u rechtstreeks reserveren bij het betreffende pension of u kunt
Aanbiedingen:
contact met mij opnemen via: info@mosel-ferienland.de – 06 36 07 15 09)
Wein und Gästehaus Kunz, Burgstrasse 17, Zeltingen-Rachtig (regio 2)
Tel: 0049-6532 -4295 of 0049 – 176 - 207 306 81
Voorjaarsspecial:
•
•
•
•
•
•
•

2 overnachtingen in een tweepersoonskamer inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
Als begroeting ontvangt u een heerlijke fles Mosel-Riesling- wijn uit de eigen wijngaard
Wijnproeverij in authentieke wijnkelder (vanaf 4 personen)
Een bezoek aan de middeleeuwse stad “Bernkastel”(maar 7 kilometer van het pension)
Boottocht over de Moezel op zaterdag og zondag, duur ongeveer 1 uur
Prijs per persoon € 59,= (prijzen voor kinderen op aanvraag)
Verlenging mogelijk!

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
Onze speciale aanbieding van mei en juni:
- 4x overnachtingen (Zo.-Do.) in een gezellige kamer met douche en toilet en Moezelzicht
- 4x Moezels ontbijt
- 1x Fles wijn uit eigen oogst
- 1x Wijnproeverij
Prijs: 84,- € per persoon in een tweepersoonskamer
Wijnbelevenisweekend: 23.07-25.07.2010 + 13.08-15.08.2010
Vrijdag: Wijnproeverij met een Winzergerecht
Zaterdag: Ontbijt, een huifkartocht met lunch en drankjes, aansluitend koffie met gebak en´s
avonds grillspecialiteiten
Zondag: Ontbijt
Prijs: 85,- € per persoon in een tweepersoons kamer

Ferienweingut Hugo Friederich, Römerstrasse 37, Briedern (regio 2)
Tel: 0049 – 2673 - 1300
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 209,- EURO
Deze aanbieding geldt in de maanden mei, juni en juli van zondag tot zondag.

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 €

Hotel zur Post, Römerstr 79 in Neumagen-Dhron (regio 3)
Tel: 0049 - 6507 – 939771
In februari, maart, november & december 2010
Arrangement 1 `Basic`:
Twee overnachtingen in een comfortabele tweepersoons kamer met uitgebreid ontbijtbuffet.
1e avond: drie-gangen-diner in restaurant Lekker
Prijs per persoon € 84Extra nacht incl. ontbijt en diner € 49,Arrangement 2:
In februari, maart, november & december 2010
Arrangement `Deluxe`
Twee overnachtingen in een comfortabele tweepersoons kamer met uitgebreid ontbijtbuffet.
1e avond: drie-gangen-diner in restaurant Lekker
2e avond: culinair vier-gangen-diner in restaurant Lekker
Prijs per persoon € 115Extra nacht incl. ontbijt en diner € 49,-

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 280,- €
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 250,- €
Bij 7 dagen 340,- €
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:

©

