
Op slechts een paar uur rijden van Nederland 
vind je heuvels vol wijnranken, hooggelegen 

sprookjeskastelen, lieflijke wijndorpen en 
uitnodigende steden. Welkom in het Moezeldal!

Tekst: Roos Stalpers & Fee van ’t Veen. 

Bootje varen over de 
Moezel met uitzicht op de 
Reichsburg bij Cochem.

Moet je zien 

Het hart van Trier is één groot openluchtmuseum.Prost op de Riesling, Spätburgunder en Weißherbst.

TOERISME

6 DAGEN 
VANAF

P.P.
€335

FIETSEN LANGS DE MOEZEL
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Disneykasteeltjes
 Cochem is met zijn vele vakwerkhui-

zen en uitnodigende slenterpromenade 
langs de bloemrijke Moezeloevers een 
van de grootste trekpleisters van het  
gebied. Al ligt zijn grootste beziens-
waardigheid op een kwartiertje  
klimmen boven de kleine stad. We  
hebben het natuurlijk over de imposante 
Reichsburg, waar overigens ook gewoon 
een busje naartoe rijdt. Eenmaal boven 
wacht een uitzicht om verliefd op te 
worden en zie je indrukwekkende 
wapen- en jachtkamers, middeleeuwse 
damestoiletten en zalen met kroonluch-
ters en wandschilderingen waarin Belle 
en het Beest zich onmiddellijk thuis 
zouden voelen.
burg-cochem.de

 Omdat de hellingen langs de Moezel 
wel rechtstreeks uit een kasteelroman 

lijken te komen – zelfs het hotel resi-
deert in een oud kasteel – tippen we er 
nog eentje: de burcht van Eltz. Ook in 
deze woonburcht mag je een kijkje 
nemen en je vergapen aan het klassieke 
interieur en de volle schatkamers.
burg-eltz.de

Trier hier
De plaatsjes rondom de Moezel worden 
geroemd om hun eeuwenoude cultuur-
goed en wonderschone natuur. Dat  
geldt natuurlijk ook voor Trier. Maar 
Duitslands oudste stad heeft nog een 
pré: het is een studentenstad en daar-
door is het er altijd jong en bruisend  
gebleven. Wie bij het begin wil begin-
nen, gaat tweeduizend jaar terug in  
de tijd, toen de Romeinen ‘Augusta 
Treverorum’ stichtten. In de twee  
millennia die volgden, drukten keizers, 

Shoppen, fietsen en natuurlijk 
wijn proeven. De Moezel is er 

hét perfecte gebied voor

De Hauptmarkt van Trier, met zijn  
zonovergoten terrassen. 

 De hellingen van sommige wijngaarden zijn zo steil 
dat de boeren hun ranken via ladders bereiken.  

 Voor een pitstop met curryworst ga je in  
Trier naar Sie um dich in de Glockenstrasse.

   Het terras van het fort Ehrenbreitstein met zicht op Koblenz.

TAFELEN IN TRIER
In de gezellige studentenstad zijn er 
natuurlijk genoeg culinaire adresjes 
te vinden. Een voorproefje:

 Koffietijd 
In Casa del Caffè serveert het  
strak in pak gehulde personeel  
een klassieke cappuccino.
casadelcaffe.de 

 Borreltijd
In Trier zijn ze niet vies van een 
bokaal Viez (perencider). Drink dit 
borreldrankje bij Wirtshaus zur 
Glocke.
romantikhotel-zur-glocke.de

 Lokaal lekkers
Restaurant Zum Domstein  
combineert de lokale cuisine  
met een heerlijk terras.  
domstein.de

 Aan de wijn 
Weinstube Walderdorffs en wijnbar 
Weinsinnig zijn gemaakt voor 
smulpapen die van de heerlijkste 
regionale wijnen willen proeven.
walderdorffs.de en instagram.com/weinsinnig_trier

keurvorsten, bisschoppen en burgers 
hun stempel op de stad en veranderden 
Trier in een openluchtmuseum boorde-
vol bezienswaardigheden. Zoals de Porta 
Nigra, de grootste bewaard gebleven 
Romeinse stadspoort ter wereld, een 
amfitheater en keizerlijke thermen, het 
Kurfurstliches Palais met zijn prachtige 
tuinen, maar ook het geboortehuis van 
Karl Marx, een middeleeuwse Joodse 
wijk en Rheinisches Landesmuseum vol 
kunstschatten. Na een wandeling langs 
deze historische overdaad is de gezellige 
Hauptmarkt de plek om even neer te 
strijken met een glas Riesling. Nog  
energie over? Ga dan door naar de  
winkels aan de autovrije Simeonstrasse, 
Brotstrasse, Fleischstrasse en de boe-
tiekjes in de Neustrasse of naar de pier 
voor een boottochtje over de Moezel. 

Welkom bij de Romeinen
De Romeinen beleefden tweeduizend 
jaar geleden een eurekamomentje toen 
ze de Moezelwijn proefden. Het warme 
klimaat en de beschutte steile heuvels 
bleken dé ideale combinatie voor de 
wijnbouw. Of het iets met de spranke-
lende godendrank van doen heeft, is  
onbekend, maar de Romeinen bleven 
plakken. Sterker nog: langs de oevers 
van de rivier verrezen Romeinse  
nederzettingen die zich later zouden 
ontwikkelen tot lieflijke dorpen en  
steden vol vakwerkhuizen, sprookjes-
achtige kastelen en veel wijnbedrijven. 
Nog altijd is de Moezelwijnroute een 
tocht langs vierduizend (!) wijnbedrij-
ven die – zoals de naam al verraadt –  
aan weerszijden van de Moezel liggen. 
Het is de oudste toeristische route van 
Duitsland en erg geliefd, ook bij fietsers 
en wandelaars.

Lang, lang geleden
Niet alleen het kasteelhotel komt uit een 
ver verleden, heel Treis-Karden is rijk 
aan historische bouwwerken. Aan de 
ene oever ligt Treis en aan de overzijde 
Karden. Beide stadsdelen ontstonden 
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rondom een doorwaadbare plek in de 
Moezel waar de Kelten en Romeinen al 
gebruik van maakten. Tegen de hellin-
gen liggen eeuwenoude vakwerkhuizen 
en voorname domherenhuizen, middel-
eeuwse kapellen en kerken. Met name 
de witte St. Kastor-kloosterkerk met 
zijn drie fiere torens is de moeite waard 
om ook vanbinnen te bekijken. Je ziet er 
middeleeuwse beeldengroepen, relieken 
en altaarstukken. Vanaf het kerkorgel 
klinkt geregeld klassieke muziek.

Wijn = fijn
In de Moezel wachten ze niet tot het  
befaamde Oktoberfest met feesten. Nee 

hoor, ze beginnen alvast in mei en gaan 
door tot oktober. Het feestseizoen komt 
pas ten einde als elk dorpje en stadje zijn 
eigen wijnfeest heeft gehad. Vaste ingre-
diënten: muziek, lokale lekkernijen,  
liters wijn en heel veel Gemütlichkeit. 
mosellandtouristik.de

Veni, vidi, fietsie
Waarom een fietsvakantie in de 
Moezelstreek? Het 275 kilometer lange 
Moezelfietspad (de Mosel-Radweg) is 
bijvoorbeeld een goede reden. Hij loopt 
van Thionville in Frankrijk helemaal tot 
aan het Deutsche Eck in Koblenz en 
voert door een glooiend, groen  
landschap vol Romeinse monumenten, 
burchten, kastelen en duizenden  
wijnbedrijven. Prachtig en uitdagend, 
want bijvoorbeeld de etappe richting 
Bucht Eltztal is er eentje met pittige  
colletjes. Gelukkig biedt de wellness  
van het hotel soelaas bij zadelpijn en 
verzuurde spieren.
fietsvakantie-duitsland.nl/moselradweg/

De Duitse Hoek
Het mooiste zicht op de Deutsches Eck, 
het punt waar de Moezel en de Rijn  
samenvloeien, heb je vanuit het  
kabelbaantje dat over de Rijn naar Fort 
Ehrenbreitstein zoeft op een 118 meter 
hoge heuvel. Archeologische schatten, 
een fraaie fotocollectie en werk van Max 
Liebermann maken dat het fort met zijn 
Landesmuseum Koblenz een cultureel 
bolwerk is. En daar beneden valt ook 
nog veel te ontdekken. Stap dus maar 
weer snel in die kabelbaan, want het 
centrum van de wijnhandel is gemaakt 
voor slenteren en shoppen. Beneden 
wachten smalle winkelstraten en steeg-
jes, gekleurde vakwerkhuizen en pitto-
reske pleinen met klaterende fonteinen. 
En natuurlijk op de hoek van elke straat 
een Weinstube waar de lokale Riesling, 
Spätburgunder en Weißherbst om een 
proeverijtje smeken. Voor twee natuur-
lijk! In Koblenz is namelijk niemand de 
Bob, want zowel fiets als fietsers gaan 
retour per trein. tor-zum-welterbe.de/kulturzen-

trum-festung-ehrenbreitstein/

1

2

3

1.  Het terras van de Burg Eltz, de 
burcht die al sinds de twaalfde 
eeuw door dezelfde familie wordt 
bewoond.

2.  Koffie met apfelstrudel, stukje  
fietsen, kasteel kijken en dan op 
een terrasje met Riesling. 

3.  We kunnen ons verheugen op  
schnitzel en kartoffelsalat. Maar 
natuurlijk ook op deze knisperende 
flammkuchen.

6-DAAGSE 

FIETSVAKANTIE 

LANGS DE 

MOEZEL VANAF

P.P.
€335

Programma
Dag 1: Reisdag Nederland – Treis-
Karden. Op eigen gelegenheid reis je 
naar het hotel in Treis-Karden, een  
romantisch stadje aan de Moezel en op 
circa tien kilometer van Cochem. Je 
ontvangt bij aankomst een informatie-
pakket en huurfiets (indien bijgeboekt). 
De rest van de dag is ter vrije besteding. 
Dag 2: Münstermaifeld en Burcht Eltz 
(circa 41 kilometer). Met onderweg o.a. 
Müden, Moselkern en Hatzenport.
Dag 3: Koblenz (circa veertig kilometer 
per fiets en zo’n 37 minuten per trein).
Dag 4: Dag ter vrije besteding, om  
bijvoorbeeld naar Trier te gaan. 
Dag 5: Cochem (circa 52 kilometer). Met 
onderweg o.a. Pommern, Klotten, 
Ernst, Poltersdorf en Mesenich.
Dag 6: Reisdag Treis-Karden – 
Nederland. 

Schloß-Hotel Petry
In een sprookjesachtige omgeving past 
natuurlijk een sprookjesachtige hotel. 
Daarom wordt er tijdens de fietsvakan-
tie overnacht in het voormalig kasteel-
tje van Treis-Karden, pal tegenover het 
treinstation. Het historische kasteel- 
hotel dankt zijn vier sterren aan zijn 
comfortabele kamers (kies kamertype 
Landhaus 3 sterren, ca. 18 m² of de 
luxere Stammhaus/Schloss 4 sterren, 
ca. 20 m²), de tuin met terras, het  
ontbijtbuffet met warme en koude  
gerechten, Weinstube, restaurant 
Schloßstube en een Wellness (circa 
500 m²) met o.a. sauna, stoombad, 
whirlpool, infraroodcabine, fitness-
ruimte en rustruimte. Tegen betaling: 
diverse massages, baden en schoon-
heidsbehandelingen.

Inclusief:
 5 overnachtingen in kasteelhotel 

Schloss-Hotel Petry in een 2-persoons-
kamer (naar keuze cat. Landhaus*** of 
cat. Stammhaus/Schloss****/tegen 
toeslag) o.b.v. halfpension;  treinticket 
van Koblenz naar Treis-Karden inclu-
sief vervoer fiets;  dubbele fietstas in 
bruikleen (ook bij eigen fietsen);  
 informatiepakket;  telefonische pech-

service;  toeristenbelasting  gratis 

parkeren, wifi in het hele hotel en  
gebruik van het wellnessgedeelte  
‘Belle Etage’.

Exclusief:
  vervoer naar Treis-Karden v.v.;  
 overige maaltijden en entreegelden;  
 reis- en/of annuleringsverzekering;  
 bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 

per boeking;  reserveringskosten  
€ 19,50 per boeking;  huurfietsen zijn 
optioneel bij te boeken en staan klaar 
bij het hotel. De speciale prijs voor 
Margriet-lezers is € 49 per fiets/verblijf.

Prijs en periode
De vanafprijs voor de zesdaagse  
fietsvakantie is € 335 per persoon o.b.v. 
een tweepersoonskamer. Reisperiode: 
aankomst op zondag binnen de perio-
de 21 april t/m 13 oktober 2019.

Informatie en reserveren
Ga naar magriet.nl/moezel. Of bel de  
reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties op 0180 – 45 78 03. 
Vermeld a.u.b. de speciale  
reiscode: abtrk99. Op deze aanbieding 
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van 
toepassing. fo
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