Moezelnieuwsbrief 15 september 2010
15 September, voor ons het einde van de zomer, voor het Moezelgebied nog een zeer drukke tijd.
Over een paar weken begint de druivenoogst, een zeer belangrijke tijd voor de vele wijnboeren in
dit gebied. Een periode die doorloopt tot en met januari, want na de oogst begint het perzen en het
bottelen van de wijnen. Ook zijn er tot half oktober in de weekeinden nog vele wijnfeesten in de
verschillende dorpen. Tot eind oktober zullen er nog vele mensen dit zeer mooie gebied bezoeken
en vooral genieten van de omgeving, bezienswaardigheden, het mooie weer en uiteraard de
voortreffelijke wijnen.
Hieronder heb ik voor u weer het een en ander omschreven over verschillende activiteiten en
bezienswaardigheden en ik hoop dat u weer met veel plezier deze nieuwsbrief zult lezen.

34ste Koblenzer Schängelmarkt: (zondag 19 september van 13.00 tot 18.00 uur)
Ieder jaar in september staat Koblenz op zijn kop met het grootste volks- en stadsfeest van het
noordelijkste gedeelte van Rheinland-Pfalz.
De Koblenzer Schängelmarkt is een mega-event in het hartje van de
binnenstad met meer dan 100.000 bezoekers op een gebied van een
vierkante kilometer.
Naast talrijke marktkramen en verkoopsstands kunnen de bezoekers op 6
verschillende podia een afwisselend programma verwachten van muziek tot modeshows tot het
optreden van verschillende kunstenaars. Ook de middeleeuwse markt, het wijnfeest en de
beroemde handwerkmarkt nodigt uit tot veel plezier.
Om het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken is op deze dag parkeren gratis. Volg de
rode punt!

Bundesgartenschau 2011 in Koblenz:
Alvast een vooruitblik op het volgende jaar:
Van 15 april tot 16 oktober 2011 vindt in Koblenz met de eerste
Rheinland-Plaz bloemenshow, een kleurige en vrolijke
tentoonstelling, plaats welke tot ver over de stadsgrenzen reikt
en bezoekers van heinde en verre zal trekken.

Koblenz Metamorfose
Met een gevarieerd boeket van kleuren, vormen en ideeën zal
de Bundesgartenschau Koblenz 2011 het aanzicht van de stad
langdurig veranderen. In de directe omgeving van het Kurfürstliche Schloss, het Deutsche Eck en
de Festung Ehrenbreitstein ontstaat over een gebied van 48 hectare het nieuwe groene gezicht
van deze metropool aan de Middenrijn. De Bundesgartenschau Koblenz 2011 biedt alle bezoekers
uit het binnen- en buitenland een forum voor recreatie en cultuur.
Het indrukwekkende landschap van het UNESCO-werelderfgoed „Oberes Mittelrheintal“ en de
tekenen van de meer dan 2000 jaar oude stadsgeschiedenis van Koblenz vormen een waardige
omlijsting voor dit groots opgezet evenement Bundesgartenschau Koblenz 2011. De
Bundesgartenschau Koblenz 2011 zal als drijfveer voor economie en toerisme een opbloei van de
gehele streek teweeg brengen. Het omvangrijke programma en de talrijke bijkomende
manifestaties zullen vele bezoekers aantrekken. De bedrijven in de omgeving van Koblenz zullen
van de meer dan twee miljoen te verwachten gasten profiteren en stellen zo op lange termijn
arbeidsplaatsen veilig. Dus zorgt de Bundesgartenschau Koblenz 2011 ervoor dat de stad
duurzaam attractief wordt

Een tentoonstelling – drie terreinen

Het terrein van de Bundesgartenschau 2011 in Koblenz strekt zich met de centrale gebieden voor
exposities en producttentoonstellingen uit van het Kurfürstliche Schloss via de Blumenhof tussen
oude stadskern en Deutsches Eck tot aan de Festung Ehrenbreitstein. De drie terreinen blijven ook
na 2011 in deze nieuwe vorm bestaan en de stad krijgt er daardoor attractieve recreatiegebieden
bij. Een bijzondere verbinding vormt daarbij de spectaculaire kabelbaan over de Rijn tussen het
Kurfürstliche Schloss en de Festung Ehrenbreitstein.

Flaneren als een vorst - Kurfürstliches Schloss
In het nieuw aangelegde kerngebied Kurfürstliches Schloss met uitzicht op de Rijn kan men heel
ontspannen genieten van de grote pracht van duizenden bloeiende bloemen. Tijdens de
Bundesgartenschau Koblenz 2011 wordt de tuin een bloeiende coulisse voor manifestaties. Later
vormen het Kurfürstliche Schloss en zijn bijna negen hectare grote tuin een van de toeristische
hoogtepunten van de stad en een geliefd trefpunt voor de mensen uit Koblenz.
Ontspanning en cultuur - Blumenhof Deutsches Eck
De uit drie tuinen bestaande Blumenhof biedt onvergetelijke momenten. Omgeven door het Ludwig
Museum, Deutsches Eck en Kastorkirche vormen zij samen een oase om te relaxen en even alleen
te zijn. Een creativiteitscentrum voor tuinaanleg en beeldhouwkunst is de Skulpturenhof, terwijl in
de twee andere tuinen rond nieuw aangelegde waterspelen van de Bijbelse mythologie afgeleide
planten en bloemen worden getoond. Het actieterrein bij het Deutsche Eck dient als forum voor
een veelvuldig aantal culturele manifestaties rond de thema’s: Wasser, Europa, Nachbarschaft,
Begegnung.
Blik in de toekomst - Festung Ehrenbreitstein
Het grote kerngebied Plateau Festung Ehrenbreitstein troont hoog boven het dal en betovert met
een adembenemend uitzicht over de Rijn, de Moezel en Koblenz. Hier ontstaat een mooi, groots
aangelegd landschapspark om te relaxen. Naast de tentoonstellingshallen en het grote
feestpodium van de Bundesgartenschau Koblenz 2011 biedt het Plateau Ehrenbreitstein kunst van
tuinaanleg op hoog niveau.

Met de kabelbaan naar de Festung Ehrenbreitstein
Het adembenemende transport over de Rijn naar de Festung
Ehrenbreitstein is een van de hoogtepunten van een bezoek
aan de Bundesgartenschau Koblenz 2011.
Met een lengte van bijna 850 meter en 7000 passagiers per
uur is de kabelbaan naast die in de Alpen de grootste in haar
soort in Europa. U heeft vanuit de 18 panoramacabines een
spectaculair vergezicht over het werelderfgoed „Oberes
Mittelrheintal“.
Een van de cabines heeft zelfs een glazen vloer. Binnen een
paar minuten bereikt de bezoeker de prachtige kleurrijke
bloemenhallen en buitenparken rond de indrukwekkende
oude Festung Ehrenbreitstein.
Binnen in de Festung wacht op de bezoeker onder andere
het „Schaufenster Rheinland-Pfalz“ – een tentoonstelling
over de mensen en het land Rheinland-Pfalz. Op de
binnenplaats van de Festung vinden op het hoofdpodium
regelmatig manifestaties en concerten plaats.

Bron en meer informatie kunt u vinden op www.buga2011.de
Dagkaart volwassenen: 20,=
Kabelbaan heen en terug 8,=
Een voordeel voor alle bezoekers – heen en terug met de kabelbaan een keer per dag kost voor
bezoekers van de Bundesgartenschau Koblenz 2011 niets.

Belevenis wandeling door Koblenz voor individuele gasten
De wijn, de kerk en het dorp:
Geschiedenis en verhalen rond om de wijnbouw in de dorpen rondom Koblenz zoals Moselweiß en
Güls. Wandelingen door de wijnbergen over de Marienberg en bezoek aan 3 wijnboeren inclusief
wijnproeverij. Slot in de rotskelder van het Weinguts Schwaab.
Datum: 09.10.2010 en 16.10.2010
Tijdstip: 14.00 uur
Startpunt: Laurentiuskirche in Moselweiß
Goede wandelschoenen aanbevolen
Licht tot middelzware wandeling.
Prijs: 20,= per persoon
Duur: ca 4,5 uur
Deelnemersaantal: toer gaat door bij een minimum van 15
aanmeldingen.
Informatie en kaartverkoop: Kantoor toeristeninformatie op het raadhuis en het station.

Federweiβerfeest „Zeller Schwarze Katz“ – 8 tot 10 oktober:
Wanneer de herfst de wijnbergen in bonte kleuren hult is het weer tijd voor Federweißer en
Zwiebelkuchen. (uienkoeken) Altijd wanneer de "Nieuwe jaargang“ rijpt, viert de wijnstad Zell
(Mosel) jaarlijks het traditionele Federweißerfeest rond om de "Zeller Schwarze Katz - Bron" direct
in het centrum van de oude stad. Van 8 tot 10 oktober is het ook dit jaar weer zover en kunnen de
gasten het melkachtige-druivendrank dat aan duizend dwarrelende veertjes doet denken, met
lekkere uienkoeken uitproberen.
Natuurlijk mogen bij zo’n feest de goede wijnen en sekten van de wijnboeren uit Zell niet
ontbreken.
Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18.00 uur.

NIEUW: Waterfietsen op het nieuwe meer en zomerrodelbaan
Sinds juni van dit jaar is er een nieuw
meer in de Riol (richting Trier) waar u
kunt waterfietsen en er is een nieuwe
zomerrodelbaan gebouwd:
Zomerrodelbaan:
U kunt met 1 of 2 personen een ritje
maken op de zomerrodelbaan.
Geruisloos zoeft u de berg af waarbij u
als rodelaar getrakteerd wordt op een
mooi uitzicht. Uiteraard kunt u zelf uw
snelheid bepalen.
De Triolago-Rodelbaan met dalstation is
een verrijking voor de Moezelregio en
kan het hele jaar gebruikt worden.
Informatie over de zomerrodelbaan:
zur Talstation 1
54340 Riol
Tel: 0049 – 6502 - 934760
Wie na een adembenemende
panoramarit hongerig of dorstig
geworden is, vindt in hotel-restaurant TRIOLAGO alles wat zijn hartje begeerd. Het restaurant met
het panoramaterras en heerlijk uitzicht en een fantastische zonsondergang is dagelijks geopend
van 11.30 tot 21.30 uur.

Bade- und Freizeitsee Triolago
In het brede Moezeldal bij Riol ontstond een 16 ha groot meer, het Bade- und Freizeitsee Triolago.
Voordat het meer zijn huidige vorm kreeg was het noodzakelijk door middel van grote
baggerschepen vele kiezelstenen weg te halen.
Nu is het mogelijk, voor eigen risico, een natte en frisse duik te nemen. Op dit moment is er een
klein strandje, een ligweide, zijn toiletgebouwen gebouwd en kunnen er om de kleine honger te
stillen snacks gekocht worden. In het meer kunt u zwemmen of een waterfiets huren. Rubberboten
zijn niet toegestaan.
Openingstijden:
Ma-Vr 13.00 tot 19.00 uur
Za-Zo 10.00 tot 19.00 uur
Op zeer warme en zonnige dagen is het meer geopend tot 20.00 uur.
Verhuur van waterfietsen:
Er kunnen maximaal 5 personen op een waterfiets meevaren!
In de nabije toekomst zal een landschapspark van 25 ha met strand, waterskibaan, lig en
grillweides erbij gebouwd worden. Niet ver van het meer verwijderd ligt de zomerrodelbaan. Ook
een groot restaurant aan het meer staat op de planning.

Protest tegen de nieuwe snelweg:
Wat voor invloed heeft dit op het mooie Moezelgebied?:
Het kan heel goed zijn als u een bezoek brengt aan de Moezel dat u aangesproken wordt en
gevraagd wordt een protesthandtekening te zetten tegen de nieuwe snelweg.
Er is namelijk al een begin gemaakt aan de nieuwe verbindingsweg tussen de snelweg vanaf
Wittlich naar vliegveld Hahn. Bij de bouw van deze snelweg wordt er een grote en hoge brug
gebouwd vanaf de kant van Graach naar de kant van Ürzig over Zeltingen-Rachtig.
De brug wordt 160 meter hoog en 1700 meter lang.
Deze plannen voor deze snelweg en brug stammen echter uit de 60er jaren en worden nu
doorgevoerd. In de tussentijd zijn er echter een rij wegaansluitingen gebouwd met de snelweg bij
Wittlich waardoor er grote twijfels rijzen bij velen of deze nieuwe snelweg nog wel nodig is. Eén van
de wegaansluitingen die deze nieuwe weg overbodig maken volgens de tegenstanders is de
autobahnstrecke Bitburg-Trier-Kaisers Lauern (A1/A62).
Vanaf Rotterdam zou de reistijd zelfs 40 minuten langer worden dan op dit moment.
Om de noodzaak van deze nieuwe weg kracht bij te zetten door de voorstanders van dit plan,
wordt vliegveld Hahn als rede aangevoerd. Vliegveld is weliswaar groeiende door het toenemende
vliegverkeer van Ryan Air, maar dit is geen zekere basis voor de toekomst. Het Bundesland heeft
namelijk opgelegd dat er in de toekomst extra belasting moet worden geheven bij de
binnenkomende toeristen. Ryan Air heeft al aangekondigd in dat geval te gaan kijken naar een
alternatief vliegveld welke niet deze extra belasting heft.
Hoofdpunt van kritiek is de grote ingreep in het landschap van één van de mooiste dalen van de
Moezelregio. Niet alleen is men bang voor de wijnbouw, maar ook het toerisme zal in de
omliggende dorpen met zeker 10% teruglopen. Dit blijkt onder ander uit de bouw van de hoge brug
bij Winningen in de jaren 80, plannen die overigens uit dezelfde tijd stammen.
De kosten van de brug zijn geraamd op 250 miljoen euro, maar er wordt verwacht dat dit minimaal
het dubbele zal worden. Een aantal mogelijke problemen zijn in deze raming niet meegenomen,
zoals de (on)stabiele ondergrond aan de Ürziger kant van de brug, mogelijk wegglijdende helling in
de buurt van Graach en het hoogwater.
Bent u binnenkort aan de Moezel in de regio Zeltingen-Bernkastel kunt u actiegroepen tegenkomen
die u aansporen tot het zetten van een handtekening tegen deze bug. U ontvangt zelfs een folder
in het Nederlands. Voor wie meer informatie hierover wilt lezen (in het Duits) of een protest
handtekening wilt zetten: www.pro-mosel.de .

Bullay – wijnwandeling door de Bullayerwijnbergen:
Elke donderdag loopt u langs het wijnleerpad met aansluitend een wijnproeverij bij een wijnboer.
Start om 15.00 uur
Startpunt: Lindenplatz, Brautrockbrunnen
Duur: ca 2 – 3 uur
Prijs per persoon 8,Minimaal aantal deelnemers 4 personen.

Bullay – Reil – Kanonenbahn-wandeling:
Begeleide wandelingen langs de historische spoor/cultuurweg van Bullay-Reil , de "Kanonenbahn"
rond de Marienburg.
Start: Umweltbahnhof Bullay
Prijs: 10 euro per persoon
Vooraf aanmelden bij de toeristeninformatie van Zell
Elke zaterdag (tot 30 oktober)
14.00 uur

Brauneberg – langste notenbomenlaan:
De langste laan met notenbomen van ca. 1.6 kilometer bevindt zich in Brauneberg. Vroeger diende
de notenbomen als bescherming tegen kruiend ijs. Tegenwoordig is de notenbomenlaan vooral
bekend om het straten- en wijnfeest welke er eind september gehouden wordt. (24 tot 26
september)
De gasten als ook de inwoners van Brauneberg brengen graag hun tijd door onder de
indrukwekkende bomen die wervelende verhalen van de laatste 300 jaar zouden kunnen vertellen.

De zonnewijzer van Brauneberg:
In vele wijnvelden op de heuvels van het Moezeldal zal u zonnewijzers tegenkomen.
Zonnewijzers uit de late Middeleeuwen staan symbool voor een paar voortreffelijke wijnvelden en
staan daardoor garant voor een super kwaliteit van de daar voortgebrachte wijnen.
De zonnewijzer van Brauneberg is de enige zonnewijzer die van zomertijd naar wintertijd
veranderd wordt.
Naast de zonnewijzer bevindt zich het ARD-weerstation van Jörg Kachelmann welke op 11
augustus 1988 de recordtemperatuur van 41,2 graden in de schaduw gemeten heeft.

Archeologie-park Martberg:

Hartelijk welkom op de Martberg
Op de Martberg, tussen Pommern en Karden, lag op een hoogte van ca. 180 m boven de Moezel
een versterkte nederzetting (oppidum) van de Kelten, die de omvang van een grote stad had. In
het centrum van deze nederzetting werd een Gallo-Romeins tempelcomplex aangelegd, waarin de
enerverende historie van het Moezelgebied in een samensmeltingproces van de Keltische naar de
Romeinse cultuur goed zichtbaar is. Het heiligdom was gewijd aan de god Lenus Mars, waaraan
de Martberg zijn naam te danken heeft. In de bloeiperiode van dit cultureel complex (ca. 200 n.
Chr.) stonden hier nog veel meer tempels. Na jarenlange intensieve opgravingen werden delen van
het tempelcomplex gereconstrueerd. Een rondleiding door zowel het tempelcomplex als de
hoofdtempel met prachtige schilderingen in het interieur, is het hele jaar door mogelijk. Ook de
talrijke voorwerpen die werden opgegraven, waaronder duizenden Keltische en Romeinse munten,
maar ook wapens en sieraden, geven een indrukwekkend beeld in een cultuur, dat hier 2000 jaar
geleden tot bloei kwam. Bij het tempelcomplex en langs de Lenus-Mars route staan
informatieborden opgesteld, die de bezoeker en wandelaar kennis laten maken met de
archeologische resultaten van de opgravingen en de reconstructies van de diverse onderwerpen
van het Keltische Oppidum en de versterkingswerken.

Lenus-Mars wandelroute
De Lenus-Mars wandelroute met een lengte van 5,1 km verbindt de plaatsen Karden en Pommern
met elkaar. Op speciaal hiervoor gemaakte borden zal de wandelaar
alle interessante wetenswaardigheden kunnen lezen over de
opgravingen en het hier destijds aanwezige tempelcomplex. De
houten beelden van Keltische krijgers, een Romeinse vrouw en een
kastoor uit de late oudheid staan aan de rand van de weg die naar
boven voert. Op de informatieborden in Karden (aan het eind van de
straat „Unter den Weinbergen”) en in Pommern („Am
Goldberg”straat) staat een kaart met de totale route afgebeeld. De
wandelroute kan het hele jaar gelopen worden. Stevige schoenen
zijn aan te bevelen.

Openingstijden Archäologiepark Martberg
Vanaf april tot juni: vrijdag tot zondag en feestdagen 11-17 uur
Vanaf juli tot oktober: woensdag tot zondag 11-17 uur
De entree: 2 € per persoon (kinderen onder 12 jaar gratis)
Bron: website van het Archäologiepark Martberg

Evenementenkalender:

(Plattegrond van de Moezel onderaan de nieuwsbrief)

September
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

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

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

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

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)
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,-

Ferienweingut Hugo Friederich, Römerstrasse 37, Briedern (regio 2)
Tel: 0049 – 2673 - 1300
Wandelweken aan de Moezel, (22.08 - 29.08), (03.10 - 10.10), (10.10 - 17.10.2010)
• 7 Overnachtingen incl. ontbijt
• (alle kamers met ouche/wc, balkon en tv)
• 4 Wandelroutes incl. kaarten
• Entreekaarten voor Burg Thurandt en Burg Eltz
• Avondboottocht over de Moezel met het Wappen von Cochem
• een wijnproeverij
• 4 kl.lunchpakket op de wandeldagen.
• Besichtigung der Burg Metternich in• Beilstein
• Bus-Tagesfahrt nach Trier/Luxemburg
• eine geführte Wanderung über den Calmont-Klettersteig
Prijs per persoon 209,-€

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

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 €

Wein und Gästehaus Kunz, Burgstrasse 17, Zeltingen-Rachtig (regio 2)
Tel: 0049-6532 -4295 of 0049 – 176 - 207 306 81
Zomerspecial:
•
•
•
•
•
•
•

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 of zondag, duur ongeveer 1 uur
Prijs per persoon € 59,= (prijzen voor kinderen op aanvraag)
Verlenging mogelijk!

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
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