Moezelnieuwsbrief 15 oktober 2010
Het is bijna 15 oktober en dus is het weer tijd voor de nieuwe Moezelnieuwsbrief.
Als het weer een beetje meewerkt is de natuur in deze tijd op z’n mooist, met zijn vele
verschillende kleuren en vormen. Daarom heb ik weer enkele wandelroutes voor u uitgezicht en
beschreven.
Nieuw in Bernkastel is de audiovisuele rondleiding in het Duits of Engels en een rondje Trier op de
Segway onder begeleiding.
Ook een noviteit heb ik voor u beschreven: de glazen dop.
Uiteraard staan er en aantal evenementen beschreven en hoewel iedereen net langzaam afscheid
neemt van de zomer wil ik u graag al brengen in de kerstsfeer met een kleine impressie van de
kerstmarkten welke aan de Moezel worden georganiseerd.
Ik wens u veel leesplezier!

NIEUW: Bernkasteler audiovisuele rondleiding:
Met deze elektronische stadsgids kan u in ongeveer 90
minuten een interessante en afwissellende
stadswandeling maken. Door middel van informatie en
spannende verhalen krijgt u een heel andere kijk op
Bernkastel-Kues.
De rondleiding begint op het Karlsbader plein in
Bernkastel. Belangrijke bezienswaardigheden zijn het
historische marktplein, de Doctorwijnberg, das
Graacher Tor en de Moezelbrug – om er maar een
paar te noemen. Informatie over Nikolaus von Kues –
de beroemde filosoof en theoloog – ontbreekt natuurlijk
niet, als ook informatie over het hoogwater, een niet
graag gezien, maar wel steeds terugkerend fenomeen.
De audiovisuele rondleiding is in het Duits of het
Engels.

Het uitlenen van de apparatuur voor 3 uur kost 6.00 Euro, voor een hele dag 8.00 Euro. Voor 2.00
Euro extra kan een extra koptelefoon erbij geleend worden.
Toeristeninformatie Bernkastel-Kues - Gestade 6 - 54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 0049 - 6531-500190

Segway-touren in Trier (van 5 maart tot 31 oktober):
Ontdek de oudste stad van Duitsland op een Segway.
Uiteraard krijgt u eerst een korte les hoe u met de segway kunt rijden.

Segway Trier Tour (Sightseeing-Tour)
Vergelijkbaar met andere typische rondvaarttrips krijgt u tijdens deze trip allerlei informatie over de
stad..
De trip duurt ongeveer 2 ½ uur, inclusief korte uitleg en tijd om aan het apparaat te wennen.
Lengte: 12 kilometer
Prijs 59,= euro
TrevererTour (niet alleen voor mensen uit Trier)
U bent al bekend in Trier en wil toch gewoon een tocht maken met de de Segway? Dat kan! Dan is
deze tour precies voor u. U ontdekt dingen die nog niet eerder gezien heb.
Lengte: 14 kilometer
Prijs 59,= euro
Startpunt en boeken van de Segway-tours: de toeristeninformatie in Trier aan de Porta Nigra.
Vrijdags om 14.30 en 17.30 uur
Zaterdags en zondags om 11.00 en 14.30 uur
Capaciteit: 7 Segways (6 gasten en 1 gids)
Leeftijd: 15 – 88 jaar

Gewicht”: 45 – 118 kilo
Helmplicht, wordt ter beschikking gesteld.

Wandeling vanuit Bernkastel:
De korte wandeling: Bernkastel-Kues naar Traben-Trarbach
De wandeling start bij de Graacher poort (het
stadsmeuseum) in Bernkastel.
De route is ongeveer 6 kilometer en trakteert de
wandelaar op mooie uitzichten, stukken door het bos
en de wijnbergen, waaronder de beroemde
Bernkasteler Doktor.
De wandelroute leidt u langs het oude militaire gebied
waarvan in 1794 door de Pruisen met de aanleg is
begonnen om een jaar later door de Fransen als
voorpost van de vesting Mont Royal afgemaakt te
worden.
Vanuit de Graacher Schanzen gaat de route
bergafwaarts door donkere eiken bossen naar TrabenTrarbach. Op sommige plaatsen is het bos minder
dicht en krijgt u een mooi uitzicht op het Moezeldal te
zien.
Voor de terugreis naar Bernkastel kunt u gebruik
maken van de boot. (in het naseizoen alleen op
zaterdag)
Informatie en wandelkaarten:
Touristeninformatie Bernkastel-Kues
Gestade 6
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 0049 - 6531-500190

.
Wandelroutes vanuit Graach:
Deze wegwijzer vindt u bij het startpunt op
de Zummet. Vanwege de vele wijndorpen
op deze ijzeren wegwijzer, wordt hij ook wel
de ijzeren wijnkaart genoemd.
Wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij de
toeristeninformatie in Graach

Route Maria Zill (geel):
Panoramaroute over de Maria Zill, Kaiserstuhl, Buchborn, oude Schanzen en terug naar Zummer
(12 km)
Route Traben-Trarbach (groen):
Over de Wendestein naar Traben-Trarbach en terug (14 km)
Route van de 8 wijndorpen (blauw):
Over de schietstand, mooi uitzichtspunt, Zeltinger hut, Römerbronnen, Moselhöhenweg,
schietstand en Schanzen Via deze route ziet u 8 wijndorpen van de Middenmoezel (Zeltingen,
Erden, Lösnich, Kröv, Bernkastel, Wehlen, Graach en Traben-Trarbach) (12 km)
Graacher Schanzen route (rood):
Rondwandelroute over de Erbesroth, Moselhöhenweg, Schanzen en Zummer (4,5 km)

Het wijn en koper museum in Briedel:

Open op afspraak
Oude wijntradities bewaard gebleven:

Het museum biedt een kleurrijke verzameling van apparatuur opgesteld door de voormalige
wijnmaker en Faßküfer Waldemar Hensler. Vanaf nu is er de mogelijkheid om de oude
gereedschappen en werktuigen te bekijken.
"Drie jaar heb ik nodig om mijn idee uit te voeren. Ik wil deze oude tradities bewaren voor het
nageslacht”, aldus Waldemar Hensler.
De bezienswaardigheden zijn onder andere een oude Handkorkmachine, een "Comet-filter" uit de
jaren dertig, een handpomp, een wijnpers en vaten in miniatuur. Ook diverse spuitapparatuur zoals die Schwefelbalg, die werd meegevoerd op de rug, laat het vroegere werk van een wijnboer
zien.

Een oude schaafmachine, een Fegebock, stokken en een verscheidenheid van verschillende
bijlagen zijn het bewijs van het oude ambacht van de kuiper. "Twee jaar geleden heb ik de laatste
houten vaten geschaafd. Een goed handgeschaaft vat kan 1.000 jaar oud worden. De kuiper: “
Dat was hard werken”. "Van 's ochtends vroeg tot laat in de nacht werd er in de werkplaats
gezwoegd”. Een foto muur in de wijnkelder laat dit zien.

Wijn en kopermuseum, Waldemar Hensler
Hauptstrasse 221 – Briedel
Tel:0049 – 2642 – 11197
Het bezoek aan het museum is gratis.
Een kleine vergoeding voor onderhoud en zorg is welkom.
Graag vooraf contact opnemen.

Glazen dop:
Er zijn ontelbare filosofieën wat een goede wijn een goede wijn maakt, maar er
is maar 1 afsluitmiddel die de filosofie perfect en onvervalst bewaart ! Vino-Lok
!!!
Bij 1 van mijn bezoeken kocht ik een fles wijn bij een wijnboer en daar zat een
wel heel speciale dop op de fles, een glazen dop. Dit blijkt een nieuwe traditie te
zijn die de kwaliteit van de wijn beter waarborgt.
De dop is gemaakt van glas.
De voordelen van een glazen dop voor u op een rij:
•
•
•
•
•
•

Gemaakt van glas; hierdoor is de dop absoluut smaakloos en volledig te
recyclen.
Bewaart de smaak; studies hebben uitgewezen dat de vino-lok de wijn
perfect laat rijpen op de fles.
Perfecte presentatie – mooie vorm
Blijft dicht; de Vino-lok garandeert de hoogst mogelijke dichtheid, wardoor hij goed
opgeslagen en vervoerd kan worden zonder te “zweten”
Makkelijk te openen
Geen PVC, geen siliconen; tegenwoordig zie je vaak kunstof kurken in
plaats van de ouderwetse kurken. Het voordeel van een dop van glas is
dat er geen weekmakers in te vinden zijn

Vino-Lok de nieuwe traditie!

Kerstmarkten:
De Duitse kerstmarkten worden steeds populairder en
mogen zich verheugen op steeds meer Nederlandse
en Belgische bezoekers. Waarom? Omdat de Duitse
kerstmarkten in geen enkel opzicht te vergelijken zijn
met de Nederlandse kerstmarkten. De kramen zijn een
lust voor het oog, de gezelligheid straalt er vanaf en de
sfeer is zeer gemoedelijk. U vindt de kerstmarkten in
de plaatsen Koblenz, Cochem, Trier en BernkastelKues vanaf eind november tot net voor de kerstdagen.
In de dorpen zelf worden kerstmarkten georganiseerd
in een bepaald weekend, meestal in het eerste of
tweede weekend van december.
Koblenz: 19 november tot 22 december
Cochem: 25 november tot 19 december
Bernkastel-Kues: 20 november tot 19 december
Trier: 22 november tot 22 december

Cochemer Federweissen-feest (5, 6, 7, 12 en 13 november):
Als afsluiting van het seizoen wordt in Cochem elk jaar in de eerste weekeinden
van november nog een laatste keer goed feest gevierd.
Bij de Federweissenfeesten in de grote feesttent is plezier gegarandeerd.
Meerdere dans en muziekbands van pop tot schlager zorgen dat er voor iedere
muzieksmaak iets te beleven valt. En naast de frisse Federweisser mogen de
bijbehorende uienkoeken uiteraard niet ontbreken. Moet u echt proberen, is een
aparte combinatie.

Grootste carnavalsoptocht tussen Keulen en Mainz:
11 november om 11.11 uur op het Jesuitenplatz in Koblenz onder begeleiding van meerdere
internationale bands.

Evenementenkalender:

(Plattegrond van de Moezel onderaan de nieuwsbrief)

Oktober
15.10
16.10
29.10
30.10

16.10
17.10
30.10
30.10

Wijnfeest
Wijnfeest
Kermis
Herfstwijnfeest

Kröv
Winningen
Piesport
Kröv

November - December
05.11
05.11
12.11
19.11
20.11
22.11
22.11

07.11
07.11
13.11
22.12
19.12
19.12
22.12

Wijnoogstfeest
Wijnoogstfeest
Wijnoogstfeest
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt

Cochem
Winningen
Cochem
Koblenz
Bernkastel-Kues
Cochem
Trier

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)
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 maand november.

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,-€

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
Herfstspecial:
•
•
•
•
•
•
•

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!

Gästehaus Simon, Bergstrasse 42, Reil (regio 2)
Tel: 0049 - 6542 - 2436
Onze speciale aanbieding van oktober tot maart:
- 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

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 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,-

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:

