
Opstapplaatsen: M

3 dagen / 2 nachten
kamer & ontbijt

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

04 mei 18 € 289

15 juni 18 € 289

13 juli 18 € 289

17 augustus 18 € 289

14 september 18 € 289

12 oktober 18 € 289

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 22

3e volw. in een kamer € 130

Kind tem 3 jaar € 80

Kind van 4 tem 11 jaar € 103

Halfpension
(2 avondmalen)

€ 33

Dag 1 • België - Ahrweiler - Brauneberg 
In de voormiddag rijden we naar Altenahr waar gespleten 
rotsen en steile zonnige wijnbergen de Ahr tot haar engste 
bochten dwingen. Aansluitend rijden we langs het wijn-
dorp Mayschoss naar het volledig ommuurde Ahrweiler, 
het mooiste en populairste plekje langs de Midden-Ahr. 
De stadsmuur en de 2 stadspoorten geven het plaatsje 
een middeleeuws karakter. In de gotische Sint-Lauren-
tiuskerk ontdekken we authentieke 14e-eeuwse muur-
schilderingen. Ahrweiler is vooral een openluchtmuseum 
waar we gezellig kunnen rondslenteren. Nadien gaat het 
verder naar onze verblijfsplaats Brauneberg voor installa-
tie in het hotel.

Dag 2 • Trier - Bernkastel
In de ochtend rijden we naar Trier, de oudste stad van 
Duitsland en alom bekend om zijn Porta Nigra, een Ro-
meinse stadspoort. De ambiance stijgt als we de Haupt-
markt naderen. Schilders, portrettekenaars, juwelen-
stalletjes en bloemenverkoopsters trekken de aandacht. 
Straatartiesten voeren een act op en de drukke bedrij-
vigheid wordt gadegeslagen vanaf overvolle terrasjes. ’s 
Namiddags rijden we een stukje door het Moezeldal naar 
Bernkastel, een zeer drukbezochte oude en schilderachti-

ge stad, gelegen te midden van de grootste en de beste 
wijngebieden in het stroomgebied van de Midden-Moezel. 
We sluiten deze dag dan ook af met een facultatieve wijn-
degustatie (± € 7 pp).

Dag 3 • Brauneberg - Beilstein - Cochem - België
Voor de middag rijden we naar Beilstein, waar we genieten 
van de pure romantiek dat dit wijndorpje uitstraalt. We ma-
ken een facultatieve boottocht (± € 11 pp) naar Cochem. 
Cochem is een gezellig en karakteristiek Moezelstadje 
met alle kenmerken die daar bij horen: wijn, steile wijn-
hellingen, beboste heuvels, middeleeuwse burcht en in 
het stadje zelf een marktplein en pittoreske straatjes en 
steegjes met vakwerkhuizen. Het stadsbeeld wordt be-
heerst door de Reichsburg. Na de middag rijden we terug 
naar België.

HOTEL ZUR GRAFSCHAFT
Ligging: gelegen in het dorpje Brauneberg op 
amper 150 meter van de Moezel
Uitrusting: gevestigd in een traditioneel 
vakwerkhuis en beheerd door een familie, receptie, 
restaurant, tuin, gratis wifi in openbare ruimtes 
Kamers: eenvoudig ingericht met badkamer met 
douche en toilet, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds 3-gangen 
maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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De Ahr- en Moezelvallei vormen samen een magnifiek stukje ongerept Duitsland. De Ahrvallei is het noordelijkst en tevens kleinste 
wijnbouwgebied van Duitsland. Iets verderop, tussen Trier en Koblenz, slingert de Moezel zich door een prachtige vallei met uitgestrekte 
wijngaarden en de dorpen zijn stuk voor stuk pareltjes.

Ahr- & Moezelvallei DUITSLAND  


