
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.15 06.30 06.30 05.30 06.00 07.00 07.30

SCHLOSS-HOTEL PETRY
half pension
Dit historische kasteelhotel wordt al sinds 1895 door een familie beheerd en ligt 
in een pittoreske wijk van Treis-Karden. De kamers van het hotel zijn verdeeld over 
verschillende gebouwen, die dicht bij elkaar liggen. U start de ochtend met een 
uitgebreid, gevarieerd ontbijtbuffet en geniet ’s avonds van huisgemaakte gerechten, 
internationale maaltijden en indien gewenst, exclusieve wijnen.

AFREIS: 21 SEPTEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 275,-
Toeslag single: € 35,-

De Duitse moezelstreek is vlakbij en oogt in elk seizoen erg 
romantisch. Ideaal voor een weekendje genieten van natuur, 
architectuur en gezelligheid. De mogelijkheden voor toeristen 
zijn enorm uitgebreid: heerlijke gerechten met uitmuntende 
streekwijnen, Romeinse restanten, wandel- en fietstochten…

DAG 1
Vertrek ’s morgens en via de snelweg richting Luik naar Koblenz. We 

maken een wandeling door het oude centrum van Koblenz met tal van 

bezienswaardigheden. Daarna laten we ons door een kabelbaan naar 

Vesting Ehrenbreitstein voeren, 118 meter boven de Rijn. Het is één 

van de sterkste na 1815 in Europa gebouwde vestingen, die tot van-

daag haast volledig behouden bleef. Na een indrukwekkend bezoek 

(en uitzicht) rijden we verder naar ons hotel in Treis-Karden.

DAG 2
We starten onze dag in Cochem, een uitgesproken toeristenstadje. 

Naast de bekende wijn domineert de wereldberoemde Reichsburg 

die hoog boven de stad reeds van ver te zien is. Verder is het oude 

marktplein moezelromantiek ten top. In de namiddag zetten we koers 

naar een sprookjesachtig kasteel, Burg Eltz. Er werd 500 jaar lang aan 

gebouwd, waardoor de gebouwen zowel invloeden uit de middeleeu-

wen als uit de renaissance vertonen. De ligging van het kasteel is won-

dermooi. Dat ontdekt u vast zelf…

DAG 3
We volgen de Moezel tot in Zell, met name bekend om de ‘Zeller 

Schwarze Katz’, de naam van de lokale Moezelwijn. De sage wil dat een 

zwarte kat bij een wijnverkoop blazend op één welbepaald vat sprong. 

Uiteindelijk kozen de kooplieden voor het vat dat verdedigd werd door 

de kat. Onze rit gaat verder naar Bernkastel, één van de meest geliefde 

plaatsen langs de Moezel. Boven Bernkastel verheft zich de ruïne van 

Burg Landshut. Echter, niet deze burcht is het hoogtepunt van het stadje, 

maar het historische marktplein met zijn wondermooie vakwerkhuizen!
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