
Opstapplaatsen: M

5 dagen / 4 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

09 juli 18 € 469

20 augustus 18 € 469

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 60

3e volw. in 1 kamer € 390

Kind tem 11 jaar € 225

Elektrische fiets € 45

-10%

Dag 1 • België - Trier - Brauneberg
(fietstocht ± 23 km) 
We rijden richting Duitsland en Trier. In de namiddag bren-
gen we een kort bezoek aan Trier, het middelpunt van het 
wijnbouwgebied. Aansluitend fietsen we van Leiwen naar 
Brauneberg voor installatie in het ***hotel Zur Grafschaft.

Dag 2 • Brauneberg - Bernkastel - Traben-Trarbach
(fietstocht ± 65 km) 
In de voormiddag fietsen we van Brauneberg naar Kin-
heim. Aansluitend fietsen we via Bernkastel-Kues naar 
Traben-Trarbach. We hebben vrije tijd om te genieten van 
dit gezellige stadje, dat uit twee gemeenten bestaat. Het 
is prachtig gelegen op beide oevers van de Moezel, om-
sloten door bos en wijnbergen. In de namiddag keren we 
na een bezoek aan Bernkastel-Kues terug naar ons hotel 
in Brauneberg.

Dag 3 • Maare Mosel Radweg (fietstocht ± 60 km) 
We rijden met de autocar naar het hoger gelegen Daun en 
volgen een dalende fietsroute door een prachtig natuurge-
bied. We genieten van mooie uitzichten en fietsen door tun-
nels en over viaducten. In de namiddag brengt de autocar 
ons naar Ellenz voor installatie in het ***hotel Goldbäumchen.

Dag 4 • Traben-Trarbach - Zell - Beilstein - Ellenz
 (fietstocht ± 55 km) 
We rijden naar Traben-Trarbach. Van daaruit vertrekken 
we richting Zell, beroemd voor zijn wijn “Zeller Schwarze 
Katz”. Nadien bezoeken we deze stad. Aansluitend rij-
den we met de fiets naar het sprookjesachtige Beilstein. 
Steegjes met authentieke vakwerkhuizen komen allemaal 
uit op het bevallige marktplaatsje. Na een overzet met een 
veerpontje fietsen we nog even verder naar ons hotel in 
Ellenz.

Dag 5 • Ellenz - Cochem - Klotten - België 
(fietstocht ± 15 km) 
In de voormiddag fietsen we van Ellenz naar Cochem voor 
een korte kennismaking met deze stad. Het oude stads-
beeld van Cochem wordt beheerst door de burcht. We 
genieten in Klotten nog van een facultatieve proeverij en 
lunch (± € 20 pp) alvorens we doorheen de Eifel terug 
naar België rijden. 

HOTELS
Ligging: de hotels liggen in kleine dorpen 
langsheen de Moezel
Uitrusting: typische hotels met restaurant en bar
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad 
of douche, toilet, telefoon en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 5e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Tussen Trier en Koblenz slingert de Moezel door een romantisch wijnlandschap met groene hellingen. Na elke bocht vindt u idyllisch gelegen 
wijndorpen en wijngaarden. Als fietser kunt u van al dat moois genieten van op een vlak en veilig fietspad langs de oever van de rivier.

Fietsen langs de Moezel DUITSLAND • VERNIEUWD    


