Moezelnieuwsbrief 23 november 2011
23 november, de tijd vliegt. Het hoogseizoen is nu officieel voorbij, de vele wijnfeesten zijn
ten einde. Maar…. nu beginnen de voorbereidingen voor de decemberperiode. De
kerstmarkten! De dagen worden korter en kouder, maar gezellig blijft het altijd aan de
Moezel !
Deze nieuwsbrief is misschien een beetje vroeg met betrekking tot de decemberperiode,
maar dit heb ik met opzet gedaan. De hotels en restaurants bieden verschillende leuke
arrangementen aan voor die periode en ik wil u graag de gelegenheid geven hier gebruik
van te kunnen maken zonder dat u hoort dat u te laat bent en de arrangementen al zijn
vol geboekt.
Ook voor deze nieuwsbrief wens ik u weer veel leesplezier!

Boottochten in het naseizoen:
Bernkastel: Boottochten in het weekeind met koffie en Glühwein (in december)
Hoewel de boten niet meer varen in het winterseizoen kunt u nog wel in de weekeinden
een boottocht maken over de Moezel vanaf Bernkastel. De schepen zijn feestelijk verlicht
en versierd om u al in de kerstsfeer te brengen.
• 4 December grote St. Nicolauswandeling in de stad
Bernkastel van ongeveer 7 kilometer en tegen de avond de
fakkelzwemmers
• Silvester-Gala op de Moezel (= oud-en-nieuw-feest)
Vaar mee het nieuwe jaar in en beleef het vuurwerk in een
feestelijke sfeer bij ons aan boord!
Boarding: vanaf 20.00 uur
Vertrek: 21.00 uur
Terugvaart: ca. 00.30 uur
Afscheid tot 03.00 uur aan boord mogelijk
"All inklusive Special"
Vaarprijs inclusief groot gala-buffet, live-muziek, als ook alle alcoholische en nietalcoholische drankjes per persoon 125,= euro of 90,= euro zonder drankjes.

Meer informatie of reserveren kan via: Zum Silvestergalabuffet

NIEUW: Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach:
Van 3 december tot 8 januari vindt in Traben-Trabach voor de eerste keer een
kerstevenement plaats. Ieder weekend begeven de gasten zich in het halfdonker van de
zogenaamde Vinotropolis, een net van wijnkelders onder Traben-Trarbach en genieten
daar van een idyllische kerstmarkt rond het thema wijn, genot en cultuur.
Hoogtepunt van het evenement
is de onderwater-wijnproeverij
op 11 en 18 december
Een wijnproevrij onder water en
dan wordt niet thermaal water
bedoeld. Zes duikers gaan aan
tafel in het zwembad. Zij hebben
in een 2 uur durende gang de
mogelijkheid om 5 verschillende
wijnen te proberen.

Openingstijden van de Mosel-Wein-Nachts-Markt:
Vrijdag, Zaterdag en Zondags van 11.00 tot 21.00 uur
Bijzondere openingsdagen:
Donderdag 22 dec. 11.00 – 21.00 uur
Zaterdag 24 dec. 11.00 – 13.00 uur
Zondag 25 dec. Gesloten
31 december van 11.00 – 15.00 uur
1 januari 15.00 – 21.00 uur

Cochem – zaterdag 10 en zondag 11 december : Burcht-kerstfeest:
Zaterdag 10 en zondag 11 december staat de rijksburcht boven Cochem in het teken van
de kerst met een levende kerststal met toneelspelers en levende dieren.
Een engel verkondigd met trompetgeschal de geboorte van Jezus.

Klotten: Uferglanz (oeverglans):
Ook dit jaar is overglans weer geopend in het plaatsje Klotten, vlakbij Cochem. De
mooiste tijd is de kersttijd en daarom bieden zij u een glaasje wijn, sect of Glühwein en
daarbij een ruim assortiment in geschenkartikelen en decoratie spullen, vooral voor de
kerst.
Geopend:
Zaterdag 26 november + zondag 27 november
Zaterdag 3 december + zondag 4 december
Van 15.00 tot 18.00 uur
Adres: Moselstraße 14 in Klotten
Tel.: 0049 2671 605654

3 december fakkelzwemmers
brengen sint Nicolaus in
Bernkastel-Kues:
Rond 17.30 uur komen de
fakkelzwemmers Sint Nicloaus
brengen.
Ongeveer 100 mensen zwemmen over
de Moezel met fakkels en in hun
midden op een bootje zit Sint Nicolaus
die op deze bijzondere manier aan
land wordt gebracht.
U heeft een heel mooi uitzicht op de
brug van Bernkastel-Kues.

4 december Sint Nicolaus wandeling in Bernkastel-Kues:
Een wandeling door Bernkastel van ongeveer 7 kilometer.
Start ca. 10.30 uur op het oude marktplein in de oude binnenstad.

Kerstmarkt in Bernkastel-Kues:

Vele muziekverenigingen uit de regio luisteren de kerstmarkt op vele plaatsen in de oude
binnenstad op, zoals het marktplein, Karlsbader Platz, de Bärenbronnen en bij het
dubbele kruis.
De historische oude stad met zijn vele prachtige oude vakwerkhuizen en smalle steegjes

lijkt speciaal voor de kerstmarkt te zijn ontworpen. Geurige Glühwein, vers gebrande
mandelen en de glinsterende lichtjes maken de kerstmarkt compleet.
Van 19 november tot 8 december:
Maandags tot donderdags: 11:00 - 19:00 uur
Vrijdags en zaterdags: 11:00 - 21:00 uur
Zondags: 11:00 - 20:00 uur.
Aankomst fakkelzwemmers op 3 december: 18:00 uur
Start Nikolauswandeling op 4 december om 10:30 uur
Zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur boottocht met Glühwein en kerststollen.

Kerstmarkt in Trier:
Van 21 november tot 22 december:
Hartelijke welkom in kerstwonderland!
Puur romantiek en bezinning: Waar kunt u beter de sfeer van een kerstmarkt in u
opnemen als op 1 van de mooiste kerstmarkten van Duitsland?
De kerstmarkt vindt u op het middeleeuwse marktplein met de imposante Trierer
Domtoren op de achtergrond.
In 95 houten huisjes welke ook dit jaar weer feestelijk gedecoreerd zijn worden
kerstwaren aangeboden zoals houten speelgoed, kaarsen, glazen, kadoartikelen,
keramiek n nog veel meer.
Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd door middel van braafworst, “Reibekuchen”,
zoetwaren, hete thee en Glühwein.
Openingstijden:
Maandag tot woensdag van 10.30 tot 20.30 uur
Donderdag tot zaterdag van 10.30 tot 21.30 uur
Zondag van 11.00 tot 20.30 uur

Kerstwandeling door Trier:
Op zaterdag 26 november, zaterdag 3 december, zaterdag 10 december en zaterdag 17
december.
Aanvangstijd: 13.00 uur
Duur: 2 uur
Startpunt: de toeristeninformatie bij de Porta Nigra
Prijs: 7,50 per volwassene en 5,= per kind (6-14 jaar)
Een wandeling door Trier met een bezoek aan het museum en de Dom, de Porta Nigra, de
Libfrauenkirche met de “kribbe uit Afrika”.

Kerstmarkt in Cochem:
De kerstmarkt in Cochem bestaat uit feestelijk gedecoreerde houten huisjes en in de
prachtig gedecoreerde en verwarmde tent kunt u genieten van de Cochemer Gastronomie.
Van 24 november tot 18 december.

Kerstmarkt in Koblenz:
Van 18 november tot 22 december:
Meer dan 130 kraampjes verdeeld over 5 pleinen in de stad.
Öffnungszeiten
Maandag tot donderdag 10.00 – 2.00 uur
Vrijdag en zaterdag 10.00 – 21.00 uur
Zondag: 11.00 tot 20.00 uur
Sterren-Shopping op 10.12.2011 tot 24.00 uur
De kerstmarkt vind u op de volgende pleinen en in de volgende straten:
Münzplatz, Am Plan, Jesuitenplatz, Rathausplatz und Vorplatz Liebfrauenkirche.
Meer informatie: www.weihnachtsmarkt-koblenz.de

Rondrit met de historische postkoets:
Nostalgische ca. ½-durende koetstocht door het kerstachtige Koblenz, iedere zaterdag en
zondag van 14.00 tot 18.30 uur (laatste rit) vanaf de Gymnasialstraße / ingang Schulhof
Görres-Gymnasium. Ter afsluiting van de rit een lekekr glas Glühwein of Kinderpunsch
op de kerstmarkt.
Adventskalender op het dak van het raadhuis:
Het dak van het historische raadhuis op het Jesuitenplein verandert ieder jaar in een
Adventskalender van 1 tot 24 december. Iedere dag wordt er een extra dakgevel verlicht
met romantische kleuren.
Kerst-rondleiding door de Koblenzer Kerken:
In afwachting van het kerstfeest verandert in de kerken langzaam de stemming tot de
geboorte van Jezus op kerstavond. Tot die tijd vindt er in verschillende kerken een
rondleiding plaats, uiteraard met kribbe.
In december leidt de Koblenzer Kunsthistoriker Manfred Böckling u langs de Basilika St.
Kastor, de Citykirche op het Jesuitenplatz en de Liebfrauenkirche.
Termijnen:
27 november, 4 en 18 december om 15.00 uur vanaf de Basilika St. Kastor, Kastorhof
Deelname gratis, maar wel een maximum aantal deelnemers.
Bezoek van Nikolaus:
De kerstman komt dagelijks vanaf 15.00 uur met kleine geschenken op de kerstmarkt. In
het weekend wordt hij zelfs door kerstengelen begeleid.

Service-aanbiedingen:
Gratis parkeren:
Op drie zaterdagen: 3, 10 en 17 december op de volgende parkeerplaatsen waar vandaan
u gratis met een bus naar de binnenstad wordt gebracht:
P 1 – Kurt-Schumacher-Brücke (Metternich)
P 2 – Kurt-Schumacher-Brücke (Moselweiß/Debeka)
P 3 – Peter-Klöckner-Straße
P 4 – Ludwig-Erhard-Straße
P 5 – Fachhochschule Karthause (FH Zuse Straße)
De bustrip duurt 15 minuten en rijdt vanaf 09.45 tot 20.15 uur.
Op 10 december, op de Sterren Shoppingnacht tot 00.30 uur.
Aankopen-bewaar-service:
Om te zorgen dat u de inkopen voor kerst zonder zorgen kunt doen is op 3 en 17
december van 10.00 tot 19.00 uur en op 10 december van 10.00 tot 24.00 uur op de
Löhrrondell de gratis service om uw geschenken en inkopen gratis te laten opslaan zodat
u onbezorgd verder kunt shoppen.
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 20 Uhr,
Freitag und Samstag 10 Uhr bis 21 Uhr
Sonntag (außer 20.11.) 11 Uhr bis 20 Uhr.

Evenmentenlijst 2011:
November:
18.11.2011
21.11.2011
24.11.2011
26.11.2011
29.11.2011

22.12.2011
22.12.2011
18.12.2011
27.11.2011
18.12.2011

Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt

Koblenz
Trier
Cochem
Zeltingen-Rachtig
Bernkastel-Kues

December:
tot
tot
tot
tot
03.12.2011
03.12.2011
03.12.2011
04.12.2011
10.12.2011
31.12.2011

18.12.2011
18.12.2011
18.12.2011
22.12.2011
04.12.2011
08.01.2012

11.12.2011

Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
kerstmarkt
Kerstmarkt
Mosel-Wein-Nachts-Markt
Fakkelzwemmers komen aan in Bernkastel
Sint Nicolaus wandeling
Burcht – kerstfeest op de rijksburcht
Silvesterloop

Bernkastel-Kues
Cochem
Trier
Koblenz
Zeltingen-Rachtig
Traben-Trarbach
Bernkastel-Kues
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 of 0031 636 07 15 09 vanuit
België)

Gästehaus Simon, Bergstrasse 42, Reil (regio 2)
Tel: 0049 - 6542 - 2436
Speciale aanbieding vakantiewoning van 1 november 2011 tot 20 maart 2012:
Prijs € 120,- per week met 2 personen
Ieder extra person 7,= (tot 4 personen)
Een pension tegen de berg opgebouwd waardoor alle kamers uitzicht hebben op de
Moezel, het dal en de wijnbergen.

Oud en Nieuw arrangement 2011/2012 in Pünderich
1ste dag 27.12.2011
- Vakantiewoning of gastenkamer is vanaf 14.00 uur klaar voor u
- Ontvangst met een glaasje Glühwein
- Regionaal buffet in Gasthaus /Restaurant „Zur Marienburg“
- Om u van harte welkom te heten staat er een ontbijtmand met inhoud op u te wachten
in uw vakantiewoning of een lekkere fles wijn in uw gastenkamer.
2de dag 28.12.2011
- Winterwandeling door het winterachtige Moezeldal
- Lekker middagmaaltijd in de wijnbergen
- Koffie en lekkere kaneelwafels of appelkoeken
- 4- gangen menu met bijbehorende wijnen in
Gasthaus /Restaurant „Zur Marienburg“
3de dag 29.12.2011
- Vandaag gaat de trip naar Trier, de oudste stda van
Duitsland
Ontdek de culturele kant van de stad door middel van
een stadsrondleiding
(Uitstap met de bus en bij weinig aanmeldingen met de
trein)
- ‘s Avonds heeft u de mogelijkheid om zelf uw keuze te
maken uit onze menukaart Gasthaus /Restaurant „Zur
Marienburg“ ( niet in de prijs inbegrepen) reservering noodzakelijk
4de dag 30.12.2011
- Dag ter vrije besteding (Naar wens stellen wij u graag wandeltips en andere tips ter
beschikking)
- 3-gangem keuzemenu naar het seizoen in Gasthaus /Restaurant „Zur Marienburg“
- Fakkelwandeling naar Briedel met aansluiten een likeurproverij
5de dag 31.12.2011
- Dorpsrondleiding door Pünderich
- lichte middagmaaltijd
- Oud –en nieuw feest in Gasthaus „Zur Marienburg“ ontvangst met een glaasje sekt met
hapjes, een buffet en Live- Muziek

6de dag 01.01.2012
- Langschlapers-katerontbijt tot 13.00 uur
- Graag doen wij u een paar voorstellen hoe u uw dag kunt doorbrengen
- Nieuwjaarsmenu in 3 gangen
7de dag 02.01.2012
- Vandaag gaat u weer huiswaarts
- Als afscheid een herinnering aan uw vakantie.

U kunt overnachten in de volgende gastenkamers en vakantiewoningen:
Ferienhaus Conen in Pünderich
Vakantiewoning tot 6 personen
Met 2 personen totaalprijs: 948,=
Met 3 personen totaalprijs: 1302,=
Met 4 personen totaalprijs: 1656,=
Met 5 personen totaalprijs: 2010,=
Met 6 personen totaalprijs: 2364,=

Gästehaus Kühn´s Weinschenke in Pünderich
9 tweepersoonskamers
Prijs per persoon 466,00 € (op basis van 2 personen per kamer) voor het complete
arrangement
Weingut Paulushof in Pünderich
Overnachting in een tweepersoonskamer + extra:
60 minuten lichaamsmassage
Gratis gebruik van onze ontspanningssauna
Een Saunamand met badmantels, slippers, badhanddoek en saunahanddoek.
Wijnproeverij in onze “Vinotheek” na afspraak
Prijs per persoon 529,00 € (op basis van 2 personen per kamer) voor het complete
arrangement
Gästehaus Doris in Kövenig ( 5 minuten van Pünderich)
Prijs per persoon 420,00 € (op basis van 2 personen per kamer) voor het complete
arrangement

Kerst-arrangement in hotel Fritz in Valwig: (vlakbij
Cochem)
3 overnachtingen inclusief ontbijt en diner:
23 december: 4 gangen menu
24 december: koffie met gebak - bezoek van de Kerstman
-’s avonds een 7 gangen kerstmenu
25 december: 4 gangen menu
Prijs per persoon: 139,=
(Op basis van 2 personen per 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)

Kürbis-arrangement
In deze 4 dagen beleeft u alles met betrekking tot pompoenen.
Gerechten, kleuren en alles wat ermee samenhangt.
Bij aankomst vindt u een herfstelijk gedeoceerde pompoenen kamer en
koffiespecialiteiten met huisgebakken pompoenkoeken van de Chef.
4 x overnachtingen
4 x ontbijt
4 x herfstelijk diner - 3 gangen menu – met pompoengerechten
Dagelijks een glas pompoen –Secco aperitief voor het diner
1 dag Kürbis-Cocos-Cremesuppe – koken met de Chef!
1 fles Kürbiskern-olie als geschenk bij vertrek, per kamer
Prijs per persoon in een kamer zonder balkon: 227,=
Prijs per persoon in een kamer met balkon: 249,=
(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.

Haus Jungenwald in Traben-Trarbach: (regio 2):
Een gezellig knus hotel onder leiding van een Nederlandse gastvrouw.
Ook zij heeft voor de decembermaand verschillende leuke aanbiedingen:

Oud en Nieuw arrangement - van vrijdag 30 december 2011 tot maandag 2 januari:
Oud en Nieuw (Silvester) in Duitsland is een sfeervolle en feestelijke belevenis. Geen
dagenlang geknal van rotjes en gillende keukenmeiden, maar 1 sfeervol, adembenmend
vuurwerk door de stad georganiseerd. En natuurlijk een heerlijk (licht) diner voor
middernacht en na middernacht een heerlijk koud buffet met sekt. En natuurlijk kunt u
alle dagen nog genieten van onze kerstmarkt in de historische wijnkelders.
Welkomstdrankje
3x overnachting in een rustige kamer met douche en toilet en voorzien van telefoon, tv en
satelliet.
2x uitgebreid ontbijten
1x Nieuwjaarsbrunch
2x drie gangendiner
1x drie gangen diner met Moezelwijnarrangement
1x dagkaart Moseltherme met gebruik van kuurbad en saunalandschap
1x Koud buffet met een goed glas Sekt
Gratis vervoer van en naar het vuurwerk.
Prijs: vanaf 215,50 per persoon
Voor het gehele programma, kijk op de website van www.moezel-reizen.nl bij
aanbiedingen.

December-arrangement in Haus Jungenwald:
Bij Haus Jungenwald geniet u een droomvakantie als het om Kerstmarkten gaat. In
Traben-Trarbach vindt van 3 december 2011 tot en met 8 januari 2012 een kerstmarkt
plaats in de historische wijnkelders. In deze superromantische omgeving met
adembenemende natuur, historische stadjes, tongstrelende wijnen en het kuurbad op
loopafstand, waant u zich compleet in een andere tijd. En wilt u nog meer kerstmarktplezier? Dan pakt u gewoon de kerstmarkten in Bernkastel, Cochem en Trier nog even
mee. Gecompleteerd met de tongstrelende gerechten van onze nieuwe kaart is uw verblijf
af!
Wat mag u verwachten?
Voor 125,00 euro pp* mag u het volgende verwachten:
2 x overnachting in een sfeervolle themakamer, met wellnessdouche en wc
2 x Jungenwald ontbijt met versgebakken broodjes
2 x driegangendiner met hoogstandjes uit de franse keuken
gratis bronwater
gratis draadloos internet
gratis gebruik van de internetcomputer voor wie een laptop vergeten is
* Niet geldig tijdens de feestdagen

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.

Hotel Stern in Schweich (regio 3)
•
•
•
•
•
•

2 overnachtingen in een kamer naar keuze met douche, toilet, föhn, tv en minibar
2 x ontbijtbuffet
1 x vergoeding van uw bus of treinkaartje naar de kerstmarkt in Trier
een welkomstgeschenk
1 x 3-gangenmenu in restaurant "CASA" in het hotel
Prijs: 89,00 per persoon (op basis van 2 personen per kamer)

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 Belgie)

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:

