MOEZEL
Vr 17.08.2018 – Zo 19.08.2018
3 dagen
Hotelovernachtingen:
2 x overnachting in half pension in Hotel Burg Cafe ***
comfortabele kamer met douche of bad en WC
1x wheinprobe in gewelvenkelder
1x boottocht op de Moezel
1x welkomstdrank
hoteltaxen
Prijs: 229 € single toeslag = 45 €

DAG 1 ( VRIJDAG 17.08.2018)

ONDERWEG BIEDT BENELUX CARS U 1X GRATIS KOFFIE MET VERRASSINGSGEBAK

We rijden naar de Moezel met onderweg een vrijblijvende koffiestop. Daarna rijden we verder en houden we halt in
Bad Münstereifel voor een facultatief middagmaal en vrije tijd.
“Ten noorden grenzend aan de Noordeifel, tussen Monschau en de Ahrvallei, ligt Bad‐Münstereifel. Het
middeleeuwse stadje wordt doormidden gesneden door het riviertje de Erft. Om Bad‐Münstereifel heen staan de
stadsmuren uit de 13e en de 14e eeuw overeind waarin liefst 18 torens en 4 stadspoorten, één in elke richting te
bespeuren zijn” Gelegenheid tot vrij bezoek aan poppenmuseum en Heimatmuseum.

Zo rijden we verder naar Alken aan de Moezel. Aankomst in ons hotel, gevolgd door avondmaal en overnachting.
DAG 2 ( ZATERDAG 18.08.2018 )
In de voormiddag brengen we een bezoek aan de recent geopende Duitse Bankbunker. Een gids neemt ons mee
voor een verrassende rondleiding. In de namiddag kan er een boottocht of vrij bezoek aan Cochem gedaan worden.
Eenmaal terug in ons verblijfshotel trakteren wij jullie op een wheinprobe in een gewelvenkelder.

Cochem is een klein stadje in het centraal westelijk deel van Duitsland. Cochem ligt aan de Moezel en is één van de
populairste toeristische bestemmingen in de deelstaat Rijnland‐Palts. Het eerste wat je op valt als je Cochem
binnenrijdt, is de Reichsburg van Cochem. Deze prachtig gerestaureerde burcht waakt al meer dan duizend jaar van
bovenop een heuvel over de stad. Cochem heeft een prachtig historisch centrum met prachtige barokke huizen en
vakwerkhuisjes. In de gezellige smalle straatjes die de verschillende pleintjes in het centrum met elkaar verbinden
kun je leuk winkelen.

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.
DAG 3 ( ZONDAG 19.08.2018)
Na het ontbijt en koffers laden, verlaten we Cochem en rijden we door het Moeseldal naar Koblenz. Hier bezoeken we “Das

Deutsche Eck”… en het oude centrum van Koblenz. Hier kan u vrijblijvend lunchen met daarna vertrek huiswaarts,
met een stop onderweg in het Nederlands Valkenburg.

VALKENBURG

