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5-daagse standplaatsreis 17/08 - 21/08

Maandag 17 augustus: Vanuit uw woonplaats rijden we 

naar onze koffiestop en daar kunt u alvast kennis maken 

met uw reisgenoten. We vervolgen de reis en maken een 

stop in het Limburgse Wellerlooi voor de lunch en een 

bezoek aan het Rosarium. We gaan verder richting Duitsland 

en onderweg maken we onder andere een stop bij de 

bruinkoolmijnen (Tagebau) van Garzweiler. In de namiddag 

komen we aan in Alken.

Dinsdag 18 augustus: Over de Hunsrück Höhenstrasse 

rijden we naar Kirschweiler, gelegen aan de Deutsche 

Edelsteinstrasse. We bezoeken de edelsteenslijperij van 

Erwin Hess. Met een leuke uitleg en demonstratie krijgen  

we inzicht in het slijpen van edelstenen. Na de lunch rijden 

we naar het toeristenstadje Cochem met de vele terrassen, 

waar het altijd gezellig is. Daarna rijden we langs de Moezel 

weer naar Alken.

Woensdag 19 augustus: Waar Rijn en Moezel 

samenstromen ligt de stad Koblenz. Ter hoogte van de 

Deutsches Eck stappen we in de kabelbaan en zweven over 

de Rijn naar de vesting Ehrenbreitstein. Van daaruit heeft u 

een prachtig uitzicht op de stad en op beide rivieren.  

We vervolgen de reis langs de Rijn naar St. Goarshausen en 

maken daar een stop voor de lunch. De middag staat garant 

voor een mooie rit door het Rijn-Taunusgebergte en door het 

dal van de Lahn.

Donderdag 20 augustus: We bezoeken vanmorgen eerst 

het klooster in Maria Laach en na de lunch rijden we naar het 

Ahrdal voor een bezoek aan de wijnkelders van Mayschoss. 

We krijgen een rondleiding en mogen proeven van de 

heerlijke wijnen. De terugweg rijden we toeristisch via 

Altenahr en Adenau en langs de Nürburgring.

Vrijdag 21 augustus: Helaas moeten we afscheid nemen 

van wijndorp Alken. Met een rit door de Eifel komen we rond 

de middag aan in Vaals. Op het Drielandenpunt gaan we 

aan tafel voor de lunch. Dan gaat het vanuit Zuid-Limburg 

terug naar het Noorden. In de namiddag nog een lekker 

diner ter afsluiting van deze mooie reis, waarna we u weer 

terugbrengen naar uw woonplaats. 

Het gebied rond Rijn en Moezel staat steeds  
weer garant voor een mooie vakantie.  
Langs de Rijn staan de vele kastelen en  
burchten uit vroegere tijd en de Moezel is  
bekend om de uitgestrekte wijngaarden en 
heerlijke wijnen. Onze standplaats is het  
wijndorp Alken en in Hotel Burg is het  
goed toeven. Ga mee, en geniet van deze 
compleet verzorgde trip.

Rijn-Moezel
Fascinerend

Reisinformatie
Reis 6: Rijn-Moezel , 5-daagse standplaatsreis

Vertrek:  maandag 17 augustus 2015
Retour: vrijdag 21 augustus 2015

Kosten voor deze verwenreis: € 649,00 p.p.
Boekingen vóór 1 mei 2015: € 619,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 60,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 42,50 p.p.
Reisverzekering: € 7,50 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension 

incl. de genoemde excursies, entrees enz. 

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Burg, Alken (Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, lift, terras

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie en föhn

Moezeldal


