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Zoveel hoogtepunten in één streek.
Wat lag er meer voor de hand,  
dan die met elkaar te verbinden?

Eigenlijk lag het idee nogal voor de hand: Ten eerste was er de Moezel, die 
zich door een van Europa's mooiste landschappen kronkelt. En daarnaast  
talloze getuigen van meer dan 2000 jaar geschiedenis; bossen en wijn- 
gaarden, prachtige dorpjes, en natuurlijk de wereldberoemde wijn. En er  
komen steeds meer mensen, die plezier in avontuurlijk wandelen hebben. 
Wij hebben een bijzonder aantrekkelijke manier gevonden, om dit alles met 
elkaar te verbinden:

Welkom op de moselsteig!    

INHOUDSOPGAVE

Overzichtskaart  4-5
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EUROPESE UNIE
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Hier in-
vesteert Europa in het platteland

Deze publicatie wordt tot stand gebracht in  
het kader van het ontwikkelingsprogramma 
PAUL met deelname van de Europese Unie  
en de deelstaat Rijnland-Palts, hierin ver- 
tegenwoordigd door het Ministerie van  
Milieu, Landbouw, Voeding, Wijnbouw en  
Bossen van Rijnland-Palts
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Alle 24 etappes in één oogopslag:
Etappe 1: Perl – Palzem, 24 km
Etappe 2:  Palzem – Nittel, 16,5 km
Etappe 3:  Nittel – Konz, 22,5 km
Etappe 4:  Konz – Trier, 21 km 
Etappe 5:  Trier – Schweich, 19,5 km
Etappe 6:  Schweich – Mehring, 12,5 km
Etappe 7:  Mehring – Leiwen, 14,5 km
Etappe 8:  Leiwen – Neumagen-Dhron, 14 km
Etappe 9:  Neumagen-Dhron – Kesten/Osann-Monzel, 18 km
Etappe 10:  Kesten/Osann-Monzel – Bernkastel-Kues, 15 km
Etappe 11:  Bernkastel-Kues – Ürzig, 17,5 km
Etappe 12:  Ürzig – Traben-Trarbach, 15 km
Etappe 13:  Traben-Trarbach – Reil, 15 km
Etappe 14:  Reil – Zell (Mosel), 12,5 km
Etappe 15:  Zell (Mosel) – Neef, 20 km
Etappe 16:  Neef – Ediger-Eller, 11 km
Etappe 17:  Ediger-Eller – Beilstein, 16 km
Etappe 18:  Beilstein – Cochem, 14 km
Etappe 19:  Cochem – Treis-Karden, 24 km
Etappe 20: Treis-Karden – Moselkern, 13 km
Etappe 21:  Moselkern – Löf, 14 km
Etappe 22:  Löf – Kobern-Gondorf, 14 km
Etappe 23:  Kobern-Gondorf – Winningen, 14 km
Etappe 24:  Winningen – Koblenz, 15 km
(De aangegeven lengtes omvatten de 
toegansgpaden in de etappeplaatsen)

De partnerpaden in één oogopslag:

Moselsteig Seitensprünge (zijsprongen): 
Extratour Zitronenkrämerkreuz, 19,7 km
Extratour Mehringer Schweiz, 14,1 km
Briedeler Schweiz*, 9 km 
Felsen. Fässer. Fachwerk, 8,7 km
Borjer Ortsbachpädche*, 8,7 km

Traumpfade (droompaden): 
Eltzer Burgpanorama, 12,6 km
Pyrmonter Felsensteig, 11,7 km
Hatzenporter Laysteig, 11,9 km
Bergschluchtenpfad Ehrenburg, 18,6 km
Bleidenberger Ausblicke, 12,8 km
Schwalberstieg, 13,2 km
Koberner Burgpfad, 17,0 km

365 kilometer door het  
Wijngaardenlandschap  
van de moeZel.

Moselsteig

Toegangspad naar de Moselsteig

Moselsteig Seitensprünge

Traumpfade

Schaal ca. 1:360.000                      * Gereed in april 2014
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de moselsteig in drie Woorden: 
VERRASSEND. UiTDAGEND. MEESLEPEND.

Met zijn totale lengte van 365 kilometer is de 
Moselsteig niet alleen een der langste, maar 
ook een van de meest afwisselende kwaliteits- 
langeafstandswandelpaden van Duitsland: 
verrassend in zijn veelvoud, uitdagend in zijn 
lengte en meeslepend in zijn soort. 

De Moselsteig begeleidt de Moezel over zijn 
gehele traject door Duitsland, van Perl aan de 
Duits-Frans-Luxemburgse grens tot aan de 
uitmonding bij Deutsches Eck in Koblenz. 

Op de 24 afzonderlijke etappes, elk met zijn 
eigen karakter, wachten de wandelaar even zo 
verschillende indrukken. Het pad voert door 
bossen, langs wijngaarden, langs de oever van 
de Moezel en over berghellingen met grootse 
vergezichten. Zij brengen u dicht bij de natuur, 
maar ook in contact met geschiedenisrijke 
cultuur. Talloze uitkijkpunten bieden onver- 

getelijke panorama’s. En voor wie al dat nog 
niet genoeg is, zijn er via de gecertificeerde 
partnerpaden van de Moselsteig – de “zij- 
sprongen” en de “droompaden” – interessante 
uitstapjes in de directe omgeving te maken. 

Langs het gehele traject liggen talloze char-
mante stadjes en dorpjes die u uitnodigen om 
even uit te rusten of te overnachten. Om deze 
onderbrekingen tot een waar genoegen te 
maken, is er het dichte netwerk van “Qualitäts- 
gastgeber Wanderbares Deutschland”: wandel- 
vriendelijke accommodaties die gastvrijheid 
van de bovenste plank bieden en perfect op 
de behoeften van wandelaars zijn ingesteld. 

www.moselsteig.de 
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Kelten en Romeinen, ridders en monniken, 
filosofen en schrijvers – op en langs de 
Moselsteig volgt de wandelaar de sporen die 
talloze generaties “Moselaners” gedurende 
meer dan 2000 jaren geschiedenis achter 
hebben gelaten. 
Terwijl hier en daar een middeleeuws kasteel, de ruïnes 
van een klooster of een Romeinse tempel in zicht 
komen en gewag maken van de rijke geschiedenis van 
de regio, houdt de wandelaar een ander door de mens 
gemaakt monument voortdurend in het oog. Een 
erfgoed dat de Moezelstreek heeft gevormd als geen 
ander landschap: de steile wijnhellingen en terras- 
vormige wijngaarden. Vanaf de oever van de Moezel 
tot aan het bos boven op de heuvelrug staan eindeloze 
rijen wijnstokken, die zich door middel van kunstig 
gestapelde stenen muren en terrassen vastklampen 
aan de rotsachtige ondergrond uit 400 miljoen jaar 
oude Devoonleisteen. 

Het oudste wijnbouwgebied van Duitsland
In dit unieke landschap treedt de wandelaar van de 
Moselsteig gestaag in de voetstappen van de 
wijnbouwers. Al 2000 jaar lang worden de steile 
flanken van de vallei gebruikt om wijnranken te telen. 
Veel van de terrassen en drooggestapelde muren, de 
smalle wijnbergtrapjes en -paden zijn eeuwenlang 
vrijwel onveranderd gebleven. De wijnstokken worden 
vaak nog op dezelfde wijze “grootgebracht” als in de 
Gallo-Romeinse periode: aan de alleenstaande paal. 
Een groot aantal van deze wijnranken staat al op de 
steile hellingen van de Moezel sinds de tijd dat 
Duitsland nog een keizerrijk was. Geen andere Duitse 
wijnstreek heeft een langere traditie in de wijnbouw 
en geen ander Duits wijnbouwgebied heeft zoveel 
oeroude wijnstokken – die deels diep uit de 19e eeuw 
stammen – als hier aan de Moezel, de Saar en de Ruwer.

Traditie en moderne tijd
De lange wijnbouwtraditie is voor de moderne 
generatie wijnbouwers geen drukkende last. In tegen- 
deel. Het is een levende uitdaging om ieder jaar 
opnieuw onder moeilijke natuurlijke omstandigheden 
de beste druiven te telen. Traditie en moderne tijd 
sluiten elkaar dus niet uit, maar vullen elkaar juist aan. 
De wijnbouwers in de Moezelstreek combineren de 
door hun vaders en grootvaders overgeleverde kennis 
met moderne inzichten, om de karakteristieke, door de 
mineraliteit van de leisteen gekenmerkte Riesling- 
wijnen te produceren waarmee liefhebbers van Noor- 
wegen tot Nieuw-Zeeland dwepen. Bernkasteler 
Doctor, Piesporter Goldtröpfchen, Wehlener Sonnen-
uhr, Trittenheimer Apotheke, Ürziger Würzgarten, 
Brauneberger Juffer, Winninger Uhlen, Calmont, 
Scharzhofberger, Saarburger Rausch, Kaseler Nies‘chen 
– namen die wijnkenners in Tokyo of Seoul even goed 
kennen als in New York of Las Vegas. 

En wijnliefhebbers over de hele wereld zijn het over 
een ding eens: Moezelwijn is vandaag de dag beter 
dan ooit tevoren. Het zijn niet alleen een paar 
topgewassen uit een handvol locaties die furore 
maken. Honderden toegewijde wijnmakers in de hele 
regio produceren een verscheidenheid aan kwaliteits- 
wijnen. De wijndorpen langs de Moezelsteig bieden 
talloze gelegenheden om de wijnen van de locaties 
waarlangs de wandelaar juist is komen lopen te 
ontdekken en te proeven: in de bodega’s en wijnkelders, 
in de leuke wijnhuisjes en rustieke logementen, in 
moderne vinotheken en fijne gastronomische restau- 
rants. Vaak ook te midden van de wijngaarden, op 
wijnfeesten of op themawandelingen onder leiding 
van wijnmakers en wijn- en cultuurambassadeurs.

De veelzijdige Riesling
Wie behalve wandelen ook graag een wijntje drinkt, 
zal ontdekken dat de wijnwereld van de Moezel, Saar 
en Ruwer zeer veelzijdig is. De bijzondere kenmerken 
van de diverse druivenrassen en locaties en de per- 
soonlijke inbreng van de wijnmaker leveren unieke 
wijnen op die niets te maken hebben met de industriële 
eenheidssmaak. Vooral de Riesling – het “wijnstok- 
paardje” van de regio – brengt de verschillen in bodem 
en microklimaat beter tot uitdrukking dan enige 
andere soort. En in tegenstelling tot de cliché’s die 
men wel hoort, zijn lang niet alle Moezelwijnen zoet. 
Er zijn tevens droge en halfdroge varianten die u zullen 
overtuigen met hun filigraniteit en elegantie, hun 
mineraliteit en nasmaak. En dat bij een relatief laag 
alcoholgehalte. Dankzij zijn veelzijdigheid is de Riesling 
een perfecte begeleider van vele maaltijden. Wie zijn 
wijnhorizon wil verbreden, zou ook eens een gerijpte, 
zoete Moezelriesling bij het eten moeten proberen. 
Totaal nieuwe werelden van smaak openen zich met 
een 10 of 20 jaar oude Spätlese of Auslese bij wild- 
ragout, pasteien of gerijpte kaas. IJswijnen en Beeren- 
auslesen zijn nog na tientallen jaren een waar genot.

Behalve de Riesling bestaan er nog andere interessante 
druivenrassen, waaronder enkele die men elders 
nauwelijks meer aantreft. De Elbling is een zeer oude 
soort witte wijn, die ooit in heel Duitsland genuttigd 
werd. Vandaag wordt deze ongecompliceerde frisse 
witte wijn bijna alleen nog aan de Moezel ge- 
produceerd, voornamelijk in het zuidelijke stroom- 
gebied, op het drielandenpunt met Luxemburg en 
Frankrijk en in de omgeving van Cochem. Een verdere 
specialiteit van de regio is de Auxerrois. Deze is verwant 
aan de Weissburgunder en de Grauburgunder, die volop 
aan de Moezel te vinden zijn. Aandacht trekken 
inmiddels ook de rode wijnen die worden geproduceerd 
in een gebied waar ooit vrijwel uitsluitend witte wijn 
werd gemaakt. Vooral de Spätburgunder, ook bekend 
als Pinot Noir , levert aan de Moezel, Saar en Ruwer 
ettelijke wijnen van internationaal formaat op. Daarmee 
brengen de hedendaagse wijnmakers de traditionele 
rode wijnen weer terug in de regio. 

Wandelen 
WAAR DE WijN GROEiT. 

Langs de Moselsteig wachten talloze 

wijnontdekkingen op nieuwsgierigen en 

kenners – en maken zo een bijzondere 

wandelervaring tot ware plezierreis.
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Het is niet gemakkelijk om je het Moezellandschap 
voor te stellen zonder de uitgestrekte rivierlussen, 
de wereldberoemde wijnbergen, de zee van wijn- 
stokken of de seizoenkleuren van de wingerden. 
Want het is juist dat landschap, dat de wandelaar 
op het grootste deel van zijn tocht begeleidt en 
met al zijn variatie betovert.  

Een van de opvallende kenmerken van het Moezel- 
landschap is echter dat het, ondanks het feit dat het 
door de wijnbouw wordt gedomineerd, als natuur- 
gebied enorm divers en gevarieerd is. De Moselsteig 
leidt dan ook kilometers lang door landschappen met 
hoog opgeschoten bossen. Het pad leidt door boom- 
gaarden met voor de streek kenmerkende fruitbomen, 
langs natuurlijke beken en door ongerepte landouwen. 
En het stelt de wandelaar voor menige uitdaging – 
zoals wandelen of klimmen over steile hellingen. 

Fauna en flora
Het landschap is een natuurlijk toneel voor flora en 
fauna, waarop ook een aantal bijzonder zeldzame 
soorten een verschijning maakt: Zo fladdert hier in de 
zomer de apollovlinder nog rond, die elders met uit- 
sterven bedreigd is. De smaragdhagedis, die eigenlijk 
meer thuis is in het Middellandse Zeegebied, vindt op 
de warme Moezelleisteen een ideale habitat. Even 
verrassend is wellicht dat hier ook de grootste in het 
wild groeiende buksbomen ten noorden van de Alpen 
te vinden zijn. En dan zijn er nog de wilde orchideeën, 
die op de schrale weidegronden goed gedijen – 
ontmoetingen die inspireren. 

Cultuur en genot
Maar dat is nog niet alles: de Moselsteig voert tevens 
door een van de meest traditierijke cultuurlandschappen 
in Duitsland. Dit blijkt niet alleen uit de talrijke 
historische getuigen aan weerszijden van het pad. 
Veelmeer zult u merken dat de mensen hier genieten 
van culturele evenementen – en hoe zij elk daarvan 
een uniek kader weten te geven. Concerten in de 
Romeinse gebouwen, tentoonstellingen in middeleeuwse 
ambiences, openluchtevenementen met historische 
taferelen, en bruisende wijnfeesten: Hier vindt elk 
evenement plaats op de perfecte locatie.       

Ook in culinair opzicht is de Moselsteig een belevenis 
voor genieters. Er is geen plaats waar zich de typische 
Moezelkeuken niet ontdekken laat. Het is een stevige 
keuken die graag gebruik maakt van inheemse 
ingrediënten – en niet in het minst natuurlijk de wijn. 
Achter veel specialiteiten schuilt een meer dan 2000 
jaren oude geschiedenis, en niet zelden zijn ze gemaakt 
door creatieve geesten, op basis van de veeleisende 
Moezelfrankische fijnproeverskeuken. Want natuurlijk 
zijn er in de Moezelstreek vele topchefs te vinden die, 
geïnspireerd door de nabijheid van Frankrijk en 
Luxemburg, hun eigen culinaire taal hebben ont- 
wikkeld. Misschien is het juist deze bandbreedte, die 
de regio zijn bijzondere kwaliteit verleent. Hoe het ook 
zij, het is altijd een genot om je eigen voorkeuren te 
kunnen volgen, van een eenvoudige schotel in een 
wijnhuisje tot een vol gastronomisch menu in 
sterrenrestaurant.   

UW Weg om meer te beleven:
NATUUR, WijNGAARDLANDSCHAPPEN,  
CULTUUR EN GASTRONOMiE
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een Uitstekend 
LANGEAFSTANDSWANDELPAD 

KWALiTEiTSWANDELPAD 
WANDERBARES DEUTSCHLAND

Het predicaat “Qualitätsweg Wanderbares Deutschland” is voor- 
behouden aan paden die voldoen aan de in heel Duitsland geldende 
normen voor wandelpaden, en vormt daarmee een garantie voor een 
indrukwekkende wandelervaring.

Wandelpaden worden beoordeeld aan de hand van 9 kerncriteria en  
23 keuzecriteria, die hun aantrekkelijkheid meetbaar maken. De 
kwaliteitscriteria zijn onderverdeeld in vijf categorieën: soort pad, 
bewegwijzering, natuur en landschap, cultuur en civilisatie. Zo wordt 
bijvoorbeeld waarde gehecht aan een hoog percentage natuurtrajecten, 
aan gebruikersvriendelijke markering, aan afwisselende landschappen 
en indrukwekkende uitzichten, aan de lokale en regionale beziens- 
waardigheden, en aan rustmogelijkheden en horecagelegenheden.

LEADiNG QUALiTy TRAiL – BEST OF EUROPE

Onder de Europese titel “Leading Quality Trail - Best of Europe” is een 
internationale standaard ontwikkeld voor de evaluatie en verbetering 
van wandelpaden, die direct gestoeld is op het beproefde systeem 
“Qualitätsweg Wanderbares Deutschland”. Deze transparante en in de 
praktijk bewezen methode is aangevuld met expertise uit vele Europese 
landen. 

De wandelpaden worden daarbij op drie niveaus onderzocht: Aan 
de hand van 4 km lange deeltrajecten (= ca. 1 uur wandelen), de 
voorgestelde dagetappes en de totale lengte. Deze multi-dimensionale 
beoordeling zorgt ervoor dat het pad over de hele afstand aantrekkelijk 
is en de wandelaar zo veel mogelijk variatie biedt. 

De moselsteig is door het Deutsche Wandelverband gecertificeerd als 
“Qualitätsweg Wanderbares Deutschland” en door de Europese 
Wandelvereniging benoemd tot “leading Quality trail – best of 
Europe”. 
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Naast deze brochure is nog meer informatie over de 
Moselsteig beschikbaar. in de eerste plaats is er de officiële 
wandelgids met praktisch flexicover: 

De gids geeft op 300 bladzijden een zeer uitvoerige 
beschrijving van het gehele traject, aangevuld met 
detailkaarten, hoogteprofielen en bijna 300 afbeeldingen. 
Door middel van QR-codes kunnen wandelaars de start- 
punten van elke tocht op hun smartphone bekijken, 
terwijl GPS-tracks hen te allen tijde op het juiste pad 
houden.  

De gids kan voor 14,95 € worden besteld op moselsteig.de, 
maar is ook verkrijgbaar bij vele touristeninformatiepunten 
in de Moezelstreek, in de boekhandel en op ideemediashop.de.

Daarnaast zijn er de officiële wandelkaarten met een schaal 
van 1 : 25.000, die worden uitgegeven door het Landesamt 
für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-
Pfalz (LVermGeo). Deze zijn ook op moselsteig.de ver- 
krijgbaar, alsmede bij vele toeristeninformatiepunten, in 
de boekhandel en bij LVermGeo. 

GOED GEïNFORMEERD
op de moselsteig

Officiële wandelgids
(alleen Duits) 
Ulrike Poller, Wolfgang Todt, 
ideemedia, 300 pagina’s  
met bijna 300 afbeeldingen,  
24 hoogteprofielen, 
QR-codes en GPS-tracks 
Afmetingen: 11,5 x 23 cm 
ISBN 978-3-942779-21-0

14,95 €

Kaarten
(ook Nederlands)
Officiële wandelkaarten van LVermGeo  
Rheinland-Pfalz in pocketformaat.  
De totale route is verdeeld over 3 kaarten:
Kaart 1: Perl – Trier ISBN: 978-3-89637-419-6
Kaart 2: Trier – Zell (Mosel) ISBN: 978-3-89637-420-2
Kaart 3: Zell (Mosel) – Koblenz ISBN: 978-3-89637-421-9

Afzonderlijke kaarten  5,90 €
Set van 3 kaarten
ISBN: 978-3-89637422-6  14,50 €

Verkrijgbaar vanaf juni 2014:
Moselsteig
Thorsten Lensing, Rother Wanderführer, 
144 pagina’s met 80 afbeeldingen in kleur, 
24 hoogteprofielen, 24 wandelkaarten op 
schaal 1 : 100.000, overzichtskaart, 
afmetingen: 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-7633-4433-8

14,90 €

Verkrijgbaar vanaf herfst 2014: 
Abenteuer Moselsteig 
Heidrun Braun, Verlag 
publicpress, 192 pagina’s  
met etappekaarten op  
schaal 1 :  35.000, GPS- 
tracks en  informatie over 
moeilijkheidsgraad, lengte, 
hoogte en beschrijvingen
van zijsprongen en 
droompaden.
Afmetingen: 11,8 x 19,3 cm 
ISBN 978-3-89920-831-3

11,95 €

Premiumset
Premiumset, bestaande uit de officiële wandelgids 
en set van 3 wandelkaarten
ISBN: 978-3-942779-24-1  

26,95 €

Verder zijn nog de volgende wandelgidsen verkrijgbaar:
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Het Moezeldal is zeer goed te bereiken met het 
openbare streekvervoer. Zo ligt de Moseltahlbahn-
spoorlijn van Perl naar Koblenz voor een groot deel 
direct aan de rivier. De lokale vervoersorganisaties  
VRT (Verkehrsverbund Region Trier) en VRM (Verkehrs- 
verbund Rhein-Mosel) zorgen daarnaast voor een 
goed functionerend netwerk van bussen, met regel- 
matige diensten naar vele dorpen langs de Moselsteig. 

Op de websites van de VRT, de VRM en de Moseltalbahn 
zijn alle vervoerskaarten, dienstregelingen en vele 
andere diensten  beschikbaar:

de moselsteig – 
GEMAKKELijK PER BUS EN TREiN TE BEREiKEN

de moselsteig – 
OP iNTERNET

Op de website www.moselsteig.de kunnen wandel- 

liefhebbers gedetailleerde informatie en kaarten vinden  

van de etappes en de zijsprongen en droompaden 

van de Moselsteig, alsmede een lijst van horeca- 

bedrijven die tot de “Qualitätsgastgeber Wanderbares 

Deutschland” behoren, reisarrangementen en dagelijks 

bijgewerkte informatie.

www.vrminfo.de www.vrt-info.de www.moseltalbahn.de 
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de 24 etappes 
VAN DE MOSELSTEiG. 

Met trajectlengtes van 11 tot 24 kilometer, moeilijkheidsgraden van 
makkelijk tot moeilijk, en paden die door bossen, wijngaarden en 
traditionele wijndorpjes voeren, zijn de etappes van de Moselsteig 
onderling verschillend en sterk afwisselend – zo komt iedereen aan 
zijn trekken, ongeacht wandelvoorkeuren of ervaring.

Op de volgende pagina’s 
zullen wij alle etappes in 
het kort presenteren, samen 
met het hoogteprofiel en 
de moeilijkheidsgraad.

Op de website  

www.moselsteig.de 

is nadere uitgebreide informatie 

over alle etappes beschikbaar, 

Inclusief routeplanner en de 

mogelijkheid om GPS-tracks te 

downloaden of de hele tocht 

samen met kaart, hoogtepro-

fiel en beschrijving af te druk-

ken ter voorbereiding op uw 

wandeltocht.

VERKLARiNG VAN DE 
MOEiLijKHEiDSGRADEN

De moeilijkheidsgraad van iedere 
etappe is door middel van een 
stippensysteem aangegeven: 
Van  (makkelijk) tot  
(moeilijk). Voor de classificatie 
worden de volgende criteria in 
beschouwing genomen:

  
(makkelijk)
- het pad is overwegend vlak of  
 heeft slechts geringe hellingen
- vereist geen bijzondere  
 wandelbekwaamheid
- geschikt voor wandelaars met  
 normale conditie

  
(moeilijk)
- overwegend smal en steil  
 verlopend pad
- geschikt voor ervaren  
 wandelaars met een goede 
 conditie

  
(gemiddeld)
- gemakkelijk pad, dat soms  
 smal en steil kan worden
- vereist een zekere wandel- 
 bekwaamheid
- geschikt voor wandelaars met  
 een betrekkelijk goede conditie

De etappelengtes 
omvatten ook de 
toegangsgpaden in de 
etappeplaatsen.

De toekenning van 
moeilijkheidsgraden 
geschiedt op basis van 
het predicaat “Leading 
Quality Trail - Best of 
Europe” van de Europese 
Wandelvereniging.
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Moselsteig
Toegangspad

De startetappe – of natuurlijk de eindetappe – van de 
Moselsteig inspireert door zijn verbondenheid met de 
natuur, de open landschappen en het drielandenpunt met 
unieke uitzichten over Luxemburg en Frankrijk. Het land- 
schap verandert voortdurend en biedt, in contrast met de 
met wijnstokken bezaaide Moezelvallei, ongerepte bossen 
en de uitgestrekte velden van Saargau – in de vroege zomer 
aangevuld met de bloemenpracht van wilde orchideeën. 
Opvallend in dit deeltraject zijn ook de zogenaamde dolines: 
vlak bij het pad liggende zinkgaten die zijn ontstaan door 
oplossing van het gesteente en er duidelijk van getuigen dat 
het landschap hier vooral uit kalksteen bestaat. In Perl en 
Palzem wachten de wandelaar twee opwindende etappe- 
bestemmingen – het een nog in Saarland, het andere reeds 
in Rijnland-Palts.

EtappE 1: perl – palZem

onderweg in de beste buurt.

Feiten:

Lengte: ____________________ 24 km
Wandelduur: ____________ ca. 7 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 600 m    
Daling: ______________  600 m     
Hoogste punt: ____ 380 m

Deze etappe wordt gekenmerkt door steile rotswanden en 
uitgestrekte velden. Al snel na het verlaten van de wijn- 
gemeenschap Nittel wordt de wandelaar beloond met een 
adembenemend uitzicht over de Moezelvallei en de aanblik 
van indrukwekkende kalksteenrotsen. Deze rotswand die  
210 miljoen jaar geleden door de Triaszee is geschapen, legt 
met zijn zichtbare sedimentlagen een stuk geschiedenis van 
de aarde bloot. Langs deze rotsen voert de Moselsteig door het 
afwisselende natuurgebied Nitteler Felsen. Wie het ommetje 
naar de orchideeënweide maakt, kan deze zeldzame planten 
in hun natuurlijke omgeving bewonderen. Over steile paden 
door het bos, gaat de route tenslotte langs kruiswegstaties 
neerwaarts naar de stad Konz. Met bezienswaardigheden 
zoals het Volkskundig en Openluchtmuseum Roscheider Hof, 
nodigt de stad aan monding van de Saar uit tot een korte 
tussenstop.  

EtappE 2: palZem – nittel

variaties aan de bovenmoezel.

EtappE 3: nittel – konZ

rotsen en velden tussen Saar en moezel.

De tweede etappe van de Moselsteig zorgt voor verrassing 
met een bijzonder afwisselend traject. Het pad begint in 
Palzem, de meest zuidelijke Moezelgemeente in Rijnland-
Palts en direct gelegen aan de grens met Luxemburg. De 
imposante “Helfanter Dom” met zijn dubbele toren nodigt 
uit tot een bezichtiging. De wandeling voert over korte, 
steile hellingen verder door woud en weiland. Daarbij 
doet zich meerdere malen de gelegenheid voor, om op een 
indrukwekkend uitkijkpunt te pauzeren en – met uitzicht 
op de Moezel – even op adem te komen. Tot slot daalt het 
pad door de wijngaarden over een oude kruisweg naar het 
wijndorp Nittel.

Feiten:

Lengte: __________________ 22,5 km
Wandelduur: __________ ca. 6,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ___________________ 16,5 km
Wandelduur: ___________ ca. 4,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 530 m    
Daling: ______________  530 m     
Hoogste punt: ____ 340 m

Stijging: ____________ 400 m    
Daling: ______________  400 m     
Hoogste punt: ______ 315 m

Perl

Perl-
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Kastel-Staadt
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Langsur

Trierweiler

Wasser- 
billiger- 
brück

Konz
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Wawern
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Igel

Perl

Perl-
Nennig

Palzem

Wincheringen

Merzkirchen

Freudenburg

Kirf

Trassem

Taben-Rodt
Kastel-Staadt

Serrig

Irsch

Wasserbillig

Langsur

Trierweiler

Wasser- 
billiger- 
brück

Konz

Saarburg

Ockfen

Wiltingen

Schoden
Ayl

Kanzem

Wawern

Fisch

Mannebach

Nittel

Trier

Wellen

Grevenmacher

Tawern

Temmels

Oberbillig
Wasser- 
liesch

Igel



24 25

450

300

150

400

250

100

350

200

50
m

km 2 12104 16146 20188

450

300

150

400

250

100

350

200

50
m

km 2 12104 16146 188

450

300

150

400

250

100

350

200

50
m

km 2 12104 6 8

MOEZEL

KYLL

RUW
ER

SA
UE

R

SA
AR

Deze etappe staat helemaal in het teken van de oude Romei- 
nen: Het startpunt is Konz, ooit niet alleen de toegangspoort 
tot de stad Trier, maar ook zetel van het zomerverblijf van 
keizer Valentinianus. Nadat we de Moezel oversteken, is er 
de mogelijkheid om een uitstapje te maken naar de Igeler 
Säule (Zuil van Igel), één van de werelderfgoederen van de 
UNESCO – een sierlijk Romeins grafmonument, dat met zijn 
hoogte van 23 meter vandaag te boek staat als het grootste 
Romeinse pijlergraf ten noorden van de Alpen. Het volgende 
deel van het pad verrast met zijn natuurlijke weelde, ondanks 
de nabijheid van de Moezelmetropool Trier. Na een korte 
klim daalt het pad ten slotte af naar het Busental. Een van 
de toegangspaden leidt naar de oudste stad van Duitsland 
– en naar diens wereldberoemde, goed bewaard gebleven 
Romeinse gebouwen en UNESCO-werelderfgoederen zoals 
de Porta Nigra. De universiteitsstad heeft een levendige en 
uiterst sympathieke binnenstad.

EtappE 4: konZ – trier

In de voetstappen van de romeinen.

Feiten:

Lengte: _____________________ 21 km
Wandelduur: ____________ ca. 6 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 350 m    
Daling: ______________  350 m     
Hoogste punt: ____ 380 m

Wandelen met vergezicht: De vijfde etappe van de Moselsteig 
biedt talrijke panoramische uitzichten tot diep in de Moezel- 
vallei. De etappe begint met een rotsachtig pad direct 
langs de rand van de helling, dat een perfect uitzicht op de 
Romeinse stad Trier biedt. In zijn verdere verloop, voert leidt 
het pad door prachtige bossen en langs bloeiende weiden, 
totdat uiteindelijk de bestemming van deze etappe aan de 
horizon opduikt.  Door velden en boomgaarden leidt het pad 
naar Schweich op de Romeinse wijnroute. Een bezoek aan 
een van de vele horecabedrijven is een perfecte manier om 
de dag te eindigen.

Op deze etappe gaat het er nogal sportief aan toe: In 
montere afwisseling leidt het pad dan weer steil bergop 
en dan weer bergaf. De beklimmingen worden beloond 
met fantastische vergezichten over diepe dalen. Wie het 
daarna iets rustiger aan wil doen, kan op het Huxlay-
plateau op adem komen. Voor actieve ontspanning is er de 
mogelijkheid tot een rondje op de plaatselijke Finse piste of 
het gezondheid- en bewegingspad. In etappebestemming 
Mehring kan de wandelaar ten slotte de meer dan 2000 jaar 
oude wijnbouwtraditie van dichtbij beleven in een van de 
vele eetgelegenheden in het stadje. 

EtappE 6: schWeich – mehring

Sportieve uitzichten over het moezeldal.

EtappE 5: trier – schWeich

van de romeinse stad naar de romeinse wijnroute.

Feiten:

Lengte: __________________ 12,5 km
Wandelduur: ___________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ____________________ 19,5 km
Wandelduur: _____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 350 m    
Daling: ______________  350 m     
Hoogste punt: _____ 415 m

Stijging: _____________ 510 m    
Daling: _______________  510 m     
Hoogste punt: ____ 260 m
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De etappe tussen Leiwen en Neumagen-Dhron is een 
fascinerende ervaring qua landschap en natuurschoon. 
Eerst wordt de wandelaar over spannende paden door wijn- 
gaarden en langs indrukwekkende rotswanden gevoerd. 
Daarna gaat de route verder langs heggen, bossen en 
wildparken. Bovendien belooft deze etappe een vergezicht 
dat zelfs doorgewinterde Moezelkenners telkens weer fasci- 
neert. Het pad eindigt in Neumagen-Dhron, het oudste 
wijndorp van Duitsland, bij de aanlegplaats van de “Stella 
Noviomagi”, een replica van een Romeins wijnschip.

De eerste paar kilometers van deze etappe van de Moselsteig 
staan helemaal in het teken van de wijn: Lange stukken van 
het traject gaan door de romantische wijngaarden van 
Neumagen-Dhron. Kleine uitstapjes leiden echter door 
oeroude gemengde beukenbossen, langs bloeiende gaspel- 
doornstruiken en wilde grassen. Telkens weer dwaalt de blik 
af over de eindeloze wijngaarden en de verre Moezelvallei en 
de markante klif van de Moezel-Loreley. Door een lange kloof 
gaat het verder naar de Romeinse Sauerbrunnen – een goede 
gelegenheid om een pauze in te lassen en te ontspannen 
met een voetenbad. De etappebestemmingen Kesten en 
Osann-Monzel bieden ideale omstandigheden om een lange 
dag wandelen prettig af te ronden.

Deze veeleisende etappe leidt door de bossen van de 
Mehringer Schweiz en heeft een aantal inspannende 
beklimmingen en afdalingen te bieden. Het traject leidt 
over steile paden door dennen- en sparrenbossen, door een 
beukenbos en een vlak woud op de top van de berg. Tijdens 
het eerste vijfde deel van het traject is er de mogelijkheid 
voor een ommetje te maken naar het recreatiemeer 
Triolago. Later in de route volgt als bijzonder hoogtepunt 
een 20 meter hoge houten uitkijktoren, van waar men kan 
genieten van het buitengewone uitzicht “Fünfseenblick”, 
waarbij het lijkt of de Moezel bestaat uit vijf afzonderlijke 
meren. Daarna gaat het steil bergafwaarts naar Leiwen, een 
idyllisch gelegen wijndorpje aan een van de mooiste lussen 
van de Moezel tussen Trier en Bernkastel-Kues.

EtappE 8: leiWen – neUmagen-dhron

onze natuur op het spoor.

EtappE 9: neUmagen-dhron – kesten/osann-monZel

Wandelen door wijngaarden.

EtappE 7: mehring – leiWen

Wouden en vergezichten.

Feiten:

Lengte: __________________ 14,5 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 450 m    
Daling: ______________  450 m     
Hoogste punt: _____ 415 m

Feiten:

Lengte: _____________________ 14 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: _____________________ 18 km
Wandelduur: __________ ca. 5,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 350 m    
Daling: ______________  350 m     
Hoogste punt: ____ 360 m

Stijging: _____________ 510 m    
Daling: _______________  510 m     
Hoogste punt: _____ 395 m
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MOEZEL

Deze etappe, die van het schilderachtige binnenstadje van 
Bernkastel-Kues naar het idyllische wijndorp Ürzig voert, 
gaat over hoge berghellingen en door stille bossen, met 
afwisselende uitzichten. Onderweg zijn er rustplaatsen in 
Zeltingen-Rachtig en het voormalige cisterciënzerklooster 
Machern. Kort voor Bernkastel-Kues kunt u bovendien de 
Sortengarten Zeitlingen bezoeken, een tuin waar exotische 
maar ook bijna in het vergeetboek geraakte lokale groenten 
en fruitsoorten worden geteeld. Talrijke omweggetjes door 
schaduwrijke bossen en over graslanden aan de rand van de 
helling zorgen niet alleen voor variatie, maar bieden tevens 
fantastische uitzichten over het Moezeldal.

De twaalfde etappe van de Moselsteig is een echt bergpad 
– en geeft de wandelaar dus ook uitzonderlijk veel indruk- 
wekkende uitzichten over de Moezelvallei. Daarnaast ver- 
bindt deze etappe twee charmante wijndorpen die exact 15  
kilometer van elkaar liggen: Ürzig, een Moezelgemeente 
van geschiedkundig belang, waarvan de historische kern 
wordt gedomineerd door patriciër- en vakwerkhuizen, of 
Traben-Trarbach, de beroemde Jugendstilstad die rond 1900 
na Bordeaux het op één na grootste wijnhandelcentrum van 
Europa was. Boven Traben wandelt men tenslotte – op de 
Mont Royal – op historische bodem: koning Lodewijk XIV liet 
hier aan het eind van de 17e eeuw een reusachtige vesting 
bouwen.

Deze etappe voert van de wijndorpen Kesten en Osann-
Monzel naar het historische Bernkastel-Kues. De wandeling 
leidt langs indrukwekkende rotswanden met mooie leisteen- 
formaties en gaat door wereldberoemde wijngaarden, zoals 
de Brauneberger Juffer. Over hellingpaden gaat het dan 
gestaag bergopwaarts – met af en toe een uitzicht op de 
Moezel. Talloze charmante plekken nodigen u uit om even te 
rusten en op te frissen. Tot slot bereikt men het kasteel Burg 
Landshut, dat zich majestueus boven Bernkastel-Kues 
verheft en een indrukwekkend uitzicht biedt over de Moezel 
en de beroemde Moezelstad, met zijn schilderachtige oude 
stad waar deze etappe eindigt.

EtappE 11: bernkastel-kUes – ÜrZig

Wijnbergen, wouden en bijzonder fruit. 

EtappE 12: ÜrZig – traben-trarbach

Jugendstil en koninklijke bouwmeesters.  

EtappE 10: kesten/osann-monZel  
– bernkastel-kUes

Door grote wijngaarden 
terug naar de middeleeuwen.

Feiten:

Lengte: ______________________ 15 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ____________________ 17,5 km
Wandelduur: ___________ ca. 5,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: _____________________ 15 km
Wandelduur: ____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 300 m    
Daling: _______________  110 m     
Hoogste punt: ____ 300 m

Stijging: _____________ 910 m    
Daling: ______________  820 m     
Hoogste punt: _____ 410 m

Stijging: _____________ 350 m    
Daling: ______________  450 m     
Hoogste punt: _____ 350 m
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MOEZEL

Stilte zoals alleen een bos die kan bieden, wordt op deze 
etappe uw vaste metgezel. Over een lengte van bijna 20 
kilometer biedt het bos de wandelaar volop mogelijkheid 
om zich te ontspannen en van vredige rust te genieten. Maar 
ook boeiende elementen ontbreken niet: Na de steile klim 
naar de Collis-toren met zijn adembenemende panorama 
over Zell, voert het pad door uitgestrekte bossen en wijn- 
gaarden. Hier kan men ook met de blik naar achteren 
genieten, terugkijkend over de vorige etappes van de 
Moselsteig, zoals de Marienburg, de Prinzenkopf en Burg 
Arras. Etappebestemming Neef verrast zijn bezoekers met 
een culinaire bijzonderheid: De rode Moezel-wijngaardperzik, 
waarvan men in vele verschillende vormen kan genieten – 
als tafelfruit, als heerlijke jam of als delicate likeur. De 
Romeinen cultiveerden deze perziken reeds omdat ze hier 
dankzij het warme klimaat goed gedijen.

De vakwerkensembles van Reil achter zich latend, volgt deze 
etappe eerst de Kanonenbahn, een spoorweghistorisch 
monument te midden van de wijnbergen. Reeds aan het 
begin van het pad reikt het oog tot de bezienswaardigheden 
van de etappe – de uitkijktoren van de Prinzenkopf en de 
Marienburg.  Ook de loop van de Moselsteig zelf kan van 
hieruit goed worden gezien. Aankomend bij toren op de 
Prinzenkopf en de Marienburg, is het of een fotoboek zich 
voor de wandelaar opent met een uitzicht over de 
uitgestrekte lus van de Moezel: Hoewel de landtong bij 
Marienburg slechts 400m breed is, heeft de Moezel meer 
dan 14 kilometer nodig om de lus te volbrengen. Het pad 
leidt uiteindelijk verder naar Zell, waar u de kans krijgt om 
achter het geheim van de zwarte kat te komen.

EtappE 15: Zell (mosel) – neef

blik vooruit – en naar achteren. 

EtappE 14: reil – Zell (mosel)

Kanonenbahn en Schwarze Katz.

Feiten:

Lengte: ____________________ 20 km
Wandelduur: ____________ ca. 6 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Al direct na het vertrek uit Traben-Trarbach verrast de 
Moselsteig met ongewoon fraaie perspectieven: Met steile 
haarspeldbochten leidt het pad direct naar de romantische 
ruïne Grevenburg, van waar het nog een laatste blik gunt 
over de traditionele Jugendstilstad. Na nog een paar meter 
klimmen komt de wandelaar opnieuw bij uitkijkpunten 
terecht vanwaar hij kan genieten van onvergetelijke uit- 
zichten op de Moezelvallei. Onvervalste Moezelromantiek 
stelt vervolgens het wijndorp Enkirch ten toon met zijn vele 
vakwerkhuizen. Van daaruit gaat het met de stroom van 
de Moezel mee door wijngaarden naar Reil, waar de dag 
ontspannen in traditionele wijnkelders en oude bodega's 
kan worden afgerond.   

EtappE 13: traben-trarbach – reil

verre uitzichten over diepe dalen.  

Feiten:

Lengte: ______________________ 15 km
Wandelduur: ____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 560 m    
Daling: ______________  560 m     
Hoogste punt: _____ 375 m

Stijging: _____________ 720 m    
Daling: ______________  720 m     
Hoogste punt: _____ 300 m

Feiten:

Lengte: ___________________ 12,5 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 320 m    
Daling: ______________  320 m     
Hoogste punt: ____ 240 m
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MOEZEL

Wie deze etappe met zijn talrijke steile hellingen heeft 
volbracht, kan begrijpen wat voor problemen de wijnbouw 
aan de Moezel met zich meebrengt. De rotsachtige paden 
langs de hellingen vereisen een vaste tred, maar bieden over 
lange stukken een onvergetelijk uitzicht over de Moezel. 
Tot slot voert het pad onder langs de verticale rotswand 
van Brauselay, van waar etappebestemming Cochem al 
in zicht komt, gedomineerd door het fabelachtig mooie 
kasteel Reichsburg. Met dit mooie doel voor ogen, voert de 
Moselsteig omlaag naar het gastvrije stadje. 

Een uitdagende etappe die dwars door de wijngaarden voert 
en afwisselende uitzichten over de Moezelvallei belooft. Na 
de start in Ediger-Eller voert het pad langs talrijke veld- 
kapelletjes. Een zijpad naar de Romeinse graven in Nehren 
waarvan de gewelfbeschilderingen tot de best bewaarde ten 
noorden van de Alpen behoren, leent zich voor een 
interessant ommetje. Na een traject door wijngaarden, gaat 
de route verder over een smal bospad door de Briederner 
Schweiz met zijn indrukwekkende natuurlandschap. Eenmaal 
de grote Karmelietenkerk voorbij, voert het pad over de 
beroemde kloostertrap naar etappebestemming Beilstein. 
Dit kleine Moezeldorpje met zijn nauwe straatjes en 
vakwerkhuizen is ook wel bekend als het “Doornroosje van 
de Moezel”, omdat het in het verleden op grote schaal 
gebruikt is als filmdecor voor sentimentele films.

Het traject tussen Neef en Ediger-Eller is het kortste van de 
24 etappes – maar zonder twijfel de moeite waard: De 
Moselsteig leidt hier direct naar de steilste wijnberg van 
Europa, de Bremmer Calmont. De kronkelende klim is een hele 
uitdaging, maar aan het einde wacht een uitkijkplatform dat 
een van de mooiste uitzichten van de hele Moselsteig biedt. 
Enkele stappen verderop wordt de blik getrokken naar de in 
het dal gelegen kloosterruïne Stuben en de legendarische 
Vierseenblick, van waar het lijkt of de Moezel uit vier 
afzonderlijke meren bestaat. Voor de fervente bergwandelaar 
is er de mogelijkheid om het avontuurlijke Calmont-klauter- 
pad te nemen en over trappen en ladders de steile hellingen 
van de bergkam over te steken. Aan het einde van de etappe 
gaat het over een idyllisch wijnbergpad naar Ediger-Eller.

EtappE 18: beilstein – cochem

Wijnbouw op steile hellingen.

EtappE 17: ediger-eller – beilstein

langs romeinse graven en sprookjesachtige dorpjes. 

EtappE 16: neef – ediger-eller

over de steilste bergen naar de mooiste vergezichten.

Feiten:

Lengte: ____________________ 14 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 410 m    
Daling: ______________  410 m     
Hoogste punt: _____ 310 m

Feiten:

Lengte: _____________________ 11 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ____________________ 16 km
Wandelduur: __________ ca. 4,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 380 m    
Daling: _______________  380 m     
Hoogste punt: ____ 390 m

Stijging: ____________ 380 m    
Daling: ______________  380 m     
Hoogste punt: ____ 240 m
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MOEZEL

Deze etappe van de Moselsteig is op zich al afwisselend, 
maar biedt daarnaast ook nog de mogelijkheid om lonende 
uitstapjes te maken, zoals bijv. naar een ruisende waterval in 
het natuurgebied Dortebachtal met zijn exotisch aandoende 
microklimaat, of een van de vele restaurantjes in de idyllische 
wijndorpen langs het pad. Vlak naast de Moselsteig nodigt 
het archeologische park Martberg de wandelaar uit op een 
tijdreis door de in originele staat herstelde gebouwen van 
een voormalig Keltisch-Romeins bergheiligdom. Maar ook 
het landschap van deze etappe heeft veel te bieden; het 
parcours loopt door mooie hoge bossen, over wijnbergen 
en langs beekdalen, tot uiteindelijk de etappebestemming 
Treis-Karden wordt bereikt. 

Een etappe die begint met cultuur en geschiedenis: Na de 
stiftskerk van Sint-Kastor in Treis-Karden – ook wel bekend 
als de Moseldom – voert een kort maar steil pad naar een 
landschap van puur natuur, dat met zijn wilde buksbomen 
iets heel aparts te bieden heeft. Daarna volgen stukken langs 
de helling en door steile wijngaarden, met uitzicht op de 
wilde kloof van de Krailsbach. Als bijzonder hoogtepunt 
wacht de wandelaar het kasteel Burg Eltz – een van de meest 
karakteristieke bouwwerken uit de Duitse geschiedenis.  Het 
ligt verborgen in het dal van de Elzbach en is zo ontsnapt aan 
de verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog en de Palatijnse 
Successieoorlog. Een uitstapje om het origineel ingerichte 
kasteel en de met sieraden, wapens en porselein gevulde 
schat- en wapenkamers te bezichtigen, loont zeker de 
moeite. Na deze ervaring gaat het pad langs de Elzbach 
verder naar het wijndorp Moselkern.

De etappe van Moselkern naar Löf begint sportief. Het pad 
loopt aanvankelijk steil door de wijngaarden omhoog, om 
vervolgens de wandelaars op de andere helling te belonen 
met een prachtig uitzicht: Het uitkijkpunt “Küppchen” biedt 
een fantastisch panorama over de Moezel, het dal van de 
Baybach en het nabijgelegen kasteel Burg Bischofstein. Erg 
indrukwekkend ook, wanneer glijscherm- en deltavliegers 
zich in de lucht verheffen. Het droompad “Hatzenporter Lay- 
steig” loopt vanaf dit punt parallel aan de Moselsteig, en 
samen gaan ze na Hatzenport bergafwaarts, om vervolgens 
weer te stijgen naar Rabenlay met zijn schuilhut en rustplaats. 
Kort daarna wijkt de Moselsteig weer van het droompad af 
en voert bergafwaarts door dichte buksboombestanden en 
het Kehrbachtal naar etappeplaats Löf.

EtappE 19: cochem – treis-karden

ommetjes in de tijd en de ruimte.

EtappE 20: treis-karden – moselkern

van dom tot burcht.

EtappE 21: moselkern – lÖf

over bergen en dalen.

Feiten:

Lengte: ______________________ 13 km
Wandelduur: _____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ____________________ 14 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: ____________________ 24 km
Wandelduur: __________ ca. 7,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ___________ 430 m    
Daling: _____________  430 m     
Hoogste punt: ___ 285 m

Stijging: _____________ 470 m    
Daling: ______________  470 m     
Hoogste punt: _____ 270 m

Stijging: _____________ 870 m    
Daling: ______________  870 m     
Hoogste punt: _____ 335 m
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MOEZEL

RHIJN

Deze etappe voert door de Muehltal-vallei direct naar het 
rijk van de tatzelworm, een mythisch wezen dat hier in de 
wouden zou leven. Wandelend door de oeroude wijngaarden 
wordt eerst kasteel Niedernburg, kort daarna de ruïne van 
Oberburg en ten slotte de laat-Romaanse Matthiaskapel 
bereikt. Deze is in de 13e eeuw gebouwd ter ere van een 
relikwie van apostel Mattheus. Het pad leidt steil omhoog 
door het bos, begeleid door de mysterieuze sporen van de 
tatzelworm. De nieuwe klim over een kronkelend pad wordt 
beloond met een fantastisch panorama over de Moezel. Het 
pad blijft door het bos lopen, tot de blik op de voorsteden 
van Koblenz, het doel – of het begin – van de Moselsteig 
valt. Maar vooralsnog kondigen de terrassen van de steile 
wijngaard Winninger Uhlen aan, dat de aankomst in het 
wijndorpje Winningen nabij is.

Een reis door de tijd belooft deze etappe, die begint in Löf en 
via Alken naar Kobern-Gondorf voert. Aanvankelijk leidt het 
pad naar een van de oudste kastelen in het Moezelland, Burg 
Thurant uit de 12e eeuw, dat een prachtig uitzicht over de 
vallei biedt. Het wordt even wat zwaarder wanneer het pad 
via de “kruisweg der zeven voetvallen” door de wijngaarden 
omhoog gaat, tot de hoogvlakte van de Bleidenberg is 
bereikt. Dit plateau wordt omringd door prachtig pad en biedt 
een adembenemend uitzicht. Verrassend is vervolgens het 
kijkje in het prehistorische verleden van de streek: Er is bijna 
niemand die niet onder de indruk raakt van de levendige 
reconstructie van de nederzetting van de Homo erectus, met 
de machtige ijzeren sculptuur van een bosolifant. De etappe 
wordt afgerond met twee welbekende uitkijkpunten – de 
Hitzlay en de Monnik Felix-hut. Ten slotte zakt de Moselsteig 
als steil kronkelpad in het Aspelerbachtal af, en leidt 
vervolgens over de Gouden Moezelbrug naar Kobern-
Gondorf.

De eindetappe gaat voornamelijk langs wijngaarden over 
de Hexenhügel, met een monument dat herinnert aan de 
middeleeuwse heksenverbrandingen. Over de Panoramaweg 
met zijn groene weiden en talloze fruitbomen, gaat de tocht 
naar Koblenz. Een zijpad loopt langs de spoorlijn en het oude 
kasteel naar het symbool van de stad, de Deutsches Eck. Op 
deze vooral in de zomer populaire plaats mondt de Moezel 
uit in de Rijn. Een rit met de kabelbaan naar de imposante 
vesting Ehrenbreitstein, een bezoek aan de kleurrijke plan- 
tages van de voormalige Bundesgartenschau of een zeer 
ontspannende boottocht sluiten de wandeling perfect af.   

EtappE 23: kobern-gondorf – Winningen

Het geheim van de tatzelworm. 

EtappE 22: lÖf – kobern-gondorf

over plateaus en bosolifanten. 

EtappE 24: Winningen – koblenZ

De bestemming. De start. De moselsteig. 

Feiten:

Lengte: ____________________ 14 km
Wandelduur: __________ ca. 4,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 550 m    
Daling: ______________  550 m     
Hoogste punt: _____ 320 m

Feiten:

Lengte: ____________________ 14 km
Wandelduur: __________ ca. 4,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Feiten:

Lengte: _____________________ 15 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 430 m    
Daling: ______________  430 m     
Hoogste punt: _____ 275 m

Stijging: _____________ 160 m    
Daling: ______________  160 m     
Hoogste punt: ____ 200 m
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Met zijn 365 kilometer behoort de Moselsteig tot 
de langste wandelpaden van Duitsland. Wie 
daaraan niet genoeg heeft – of wie er de voorkeur 
aan geeft om via rondwandelingen de omgeving 
te verkennen, in plaats van etappes van plaats tot 
plaats af te leggen – kunnen wij een wandeling 
over de partnerpaden van de Moselsteig van harte 
aanbevelen.

De meeste paden sluiten direct op de Moselsteig 
aan en geven de wandelaar tal van mogelijk- 
heden om de Moezelstreek op aantrekkelijke uit-
stapjes – deels ook verder weg van de rivier – te 
verkennen. Vaak staat daarbij een speciaal thema 
op de voorgrond. De lengte van de partnerpaden 

varieert van 9 tot 20 kilometer, met een moeilijk-
heidsgraad die tussen middelzwaar en veeleisend 
schommelt. Zo is er voor ieder een geschikte 
wandeling.

De partnerpaden van de Moselsteig worden aan-
geduid als “zijsprongen” (Seitensprung) en – in 
de terrasvormige Moezelstreek – als “droompaden” 
(Traumpfade).

Een overzicht van de zijsprongen en droompaden 
van de Moselsteig kunt u vinden op de kaart op 
pagina’s  4 en 5. 

De Moselsteig 

Zijprongen en droompaden
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Wat alle partnerpaden gemeen hebben, is hun hoge kwaliteits-
standaard. Alle zijsprongen en droompaden voldoen zonder uit-
zondering aan de criteria voor premiumwandelpaden en dan ook 
zijn stuk voor stuk bekroond met het label “Deutscher Wander- 
siegel”. De kwaliteitstoets die aan dit label verbonden is stelt hoge 
eisen voor vijf categorieën: soort pad, landschap en natuur, cultuur 
en civilisatie, beziens-
waardigheden en 
bewegwijzering. 

ZiJsPRoNgeN eN DRooMPADeN 

altijd prettig om keus  
te hebben

Op de volgende pagina's zullen wij de partnerpaden 

van de Moselsteig in het kort presenteren.

Uitvoerige beschrijvingen, kaarten, hoogteprofielen 

en GPS-tracks van alle zijsprongen en droompaden 

van de Moselsteig kunt u vinden op  

 
www.moselsteig.de
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EXTRATOUR  
MEHRINGER SCHWEIZ

Pölich
Mehring

MOSELSTEIG

M
OE

ZE
L

Dit naar een historisch kruispunt vernoemd pad loopt 
over circa 20 kilometer rond de Moezelplaatsten Mehring, 
Pölich, Schleich en Ensch. Rustige passages met gevarieerde 
landschapsformaties wisselen zich af met korte beklim-
mingen van de hellingen boven de Moezel, bekroond met 
unieke panorama’s over de rivier. Culturele bezienswaardig- 
heden zoals de Romeinse waterleiding in Pölich en het 
Zitronenkrämerkreuz zijn in de route opgenomen. Tussen 
Schleich en het Zitronenkrämerkreuz ligt een verbindings-
pad, zodat het pad ook in twee onafhankelijke lussen (van 
resp. 8,3 km en 13 km) gewandeld kan worden. 

seitensprUng  

Extratour  
Zitronenkrämerkreuz

seitensprUng

Extratour  
mehringer Schweiz Detzem Leiwen
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Feiten:

Lengte: ___________________ 19,7 km
Wandelduur: _____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 665 m    
Daling: ______________  665 m     
Hoogste punt: ____ 340 m

Begin- en eindpunt is het wijndorp Mehring. Over in totaal 
ruim 14 kilometer voert het pad na een korte klim berg- 
afwaarts naar de Moezel, dan over het Mehring-Rioler- 
klauterpad – of, als alternatief, over een wat mildere variant 
langs de beek – naar het vergezicht “Kummer Küppchen”, 
om vervolgens het hoogste punt van de route te bereiken 
– beloond door het schitterende vergezicht “Fünf-Seen-
Blick”. Van hier gaat het over bospaden en een klauter- 
passage richting Moezel. Door de leisteengroeve Pölicher 
Held en langs de Romeinse Villa Rustica leidt het pad weer 
terug naar Mehring. 

Feiten:

Lengte: ___________________ 14,1 km
Wandelduur: ____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 780 m    
Daling: ______________  780 m     
Hoogste punt: _____ 425 m

Feiten:

Lengte: _______________________ 9 km
Wandelduur: _____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 350 m    
Daling: _______________  350 m     
Hoogste punt: _____ 375 m

seitensprUng 

briedeler Schweiz 
(Gereed in april 2014)

Vanuit Briedel leidt het pad door de wouden naar het  
eerste uitkijkpunt, de Hindenburglay. Daarna gaat het  
verder bergop langs interessante leisteenrotsen, totdat 
uiteindelijk de bergpas is bereikt. Van daar af is het zeker 
de moeite waard om een omweg naar de Beinter Kopf te 
maken, waar een fantastisch uitzicht op Zell en de resten 
van een Romeins bergheiligdom wacht. Hier zijn diverse 
mogelijkheden met prachtige panorama’s om even op 
adem te komen. Daarna wandelt het iets gemakkelijker 
verder, met vergezichten op Zell, Briedel, de Marienburg en 
Bullay, voordat de daling begint die naar het beginpunt 
Briedel terugvoert.
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seitensprUng 

borjer ortsbachpädche  
(Gereed in april 2014)

Vanaf de markt in Burgen voert het pad eerst naar de molen 
Schmausemühle, waarna het de loop van de Baybach 
volgt; de wandeling gaat voor het grootste deel langs de 
oevers van de beek door het Baybachtal. Het pad stijgt 
geleidelijk en verlaat het Baybachtal om langs de Ortsbach 
verder te gaan. Het wordt duidelijk steiler wanneer de klim 
naar de open hoogvlakte begint, waar de wandelaar ver-
volgens overheen loopt om aan de andere kant te worden 
beloond met een prachtig uitzicht op de Hunsrück. Het 
pad zakt daarop langzaam weer het dal binnen en leidt 
door het woud en wijngaarden terug naar het uitgangs-
punt. Ook tijdens de daling wachten de wandelaar weer 
enkele spectaculaire vergezichten. 

seitensprUng 

Felsen. Fässer. Fachwerk 
Deze route begint en eindigt in de historische kern van 
Sankt Aldegund, in de vakantiestreek Zeller Land.  
De romantische steegjes en vakwerkhuizen, de Alte Kirche 
– een meesterwerk van de Romaanse architectuur – en de 
wijnhuizen met hun originele doorloopkeukens en wijn-
kelders nodigen uit om even te verblijven. Vanuit het 
plaatsje voert het pad naar Raulwing-Platz, een bosre- 
creatiegebied hoog boven het dorp met fascinerende  
vergezichten over het Moezeldal. De drooggestapelde 
muurtjes en geologisch interessante rotsformaties in het 
indrukwekkende terrassenlandschap zijn verdere hoogte-
punten van deze route, net als een van de grootste in het 
wild groeiende buksbomen van de Moezelstreek. 

traUmpfad   

Eltzer burgpanorama
Na de start in Wierschem bereikt men eerst het wijde 
Moezelplateau, voordat een prachtig uitzicht over het diep 
ingesneden Elzbachtal en het kasteel Burg Pyrmont de 
daaropvolgende, gestage klim beloont. Door het Gräflich 
Eltzschen-bos gaat het verder naar de Elzbach en vervol-
gens over het droompad naar Burg Eltz.  Na een uitstapje 
naar de Middeleeuwen, voert het pad verder langs de Elz-
bach, waarna de Ringelsteiner Mühle uitnodigt om even 
aan te leggen. Van daar volgt een glorieuze klim, die de 
wandelaar altijd vergoedt met prachtige uitzichten en uit-
eindelijk terug voert naar het wijde Moezelplateau, van 
waar het pad naar Wierschem terug leidt. 

Feiten:

Lengte: __________________ 12,6 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 400 m    
Daling: ______________  400 m     
Hoogste punt: ____ 290 m

Feiten:

Lengte: ___________________ 8,7 km
Wandelduur: __________ ca. 3,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 250 m    
Daling: ______________  250 m     
Hoogste punt: ____ 300 m

Feiten:

Lengte: ___________________ 8,7 km
Wandelduur: __________ ca. 3,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 420 m    
Daling: _______________  450 m     
Hoogste punt: _____ 370 m
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traUmpfad   

pyrmonter Felsensteig
Het pad begint bij de molen van Pyrmont, nabij de ruisende 
watervallen. Het zachte graspad leidt in eerste instantie 
naar een klein bos, voordat het verder door de uitgestrekte 
velden slingert. De Hauer-hut biedt gelegenheid tot een 
korte rust, waarna het pad afwisselend omhoog en omlaag 
voert, waarbij het telkens fantastische uitzichten biedt, 
tot het uiteindelijk de Elzbach bereikt. Door een elzenbos 
volgt het pad de bochten in de beek en leidt langs de in-
drukwekkende rotswanden van de Teufelskammer. Vanaf 
hier is het niet ver meer naar het middeleeuwse kasteel 
Burg Pyrmont. De route vervolgt zich door het “Rijk der 
Rotsen” met door klimop omringde grotten en steile rots-
partijen. Daarna volgt de afdaling naar het dal van de Elz 
met prachtige uitzichten op het kasteel. Via een pad door het 
dal bereikt u ten slotte de watermolen van Pyrmont weer.

Feiten:

Lengte: ___________________ 11,7 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 365 m    
Daling: ______________  365 m     
Hoogste punt: _____ 340 m

traUmpfad 

bergschluchtenpfad Ehrenburg
De “Ravijnenroute” begint in Brodenbach en voert eerst 
naar de schuilhut van Teufelslay, waar de Moezel aan uw 
voeten ligt. Via Nörtershausen leidt het pad naar het  
Brodenbachtal en vervolgens naar de imposante Ehren-
burg die, hoog boven de Ehrbachkam uittorent, het gevoel 
geeft of u in de middeleeuwen bent. Door het Ehrenbach- 
tal en het einddtraject over het Sonnenringpfad keren we 
terug naar het Moezeldal en het beginpunt Brodenbach.

Feiten:

Lengte: __________________ 18,6 km
Wandelduur: __________ ca. 6,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 880 m    
Daling: ______________  880 m     
Hoogste punt: ____ 380 m

traUmpfad  

Hatzenporter laysteig
Vanaf het startpunt in Hatzenport leidt een smal pad  
gestaag bergopwaarts en beloont uw klim met het eerste 
verrukkelijke uitzicht. Na enkele kilometers bereikt men 
de markante Rabenlay met zijn adembenemende verge-
zicht. Hier verandert het landschap, naarmate het pad zich 
van de Moezel afkeert. Over de zachtgolvende toppen van 
de Schromberger Thalsberg gaat het pad verder naar het 
stille Schrumpftal. Het pad leidt langs de Schrumpfbach 
en vervolgens bergopwaarts naar de hoogten van het 
Maifeld, voor het weer naar de hellingrand terugkeert 
waar zich een uitzicht op de Moezel ontvouwt. Wande-
laars met een vaste tred kunnen zich als bijzondere finale 
nog op het spectaculaire Dolling-klimpad begeven, waar-
op in Hatzenport de eindbestemming wordt bereikt.

Feiten:

Lengte: __________________ 11,9 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 540 m    
Daling: ______________  540 m     
Hoogste punt: _____ 265 m
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traUmpfad   

Schwalberstieg
Van de Linkemühle in Niederfell voert het pad langzaam 
omhoog door het rustige Aspeler beekdal met zijn kabbe-
lende beekjes, kromgegroeide bomen en woeste rotswan-
den. Daarna gaat het pad verder naar de Schwalberhof en 
het serene Schwalberbachtal. Het pad voert dan verder door 
weidse velden naar de Arkenwälderhof, om vervolgens in 
een majestueus bos van torenhoge beukenbomen te duiken 
en tenslotte op een doorwaadbare plaats de Aspeler beek 
over te steken. Dan gaat het verder naar de Hitzlay, waar 
het Moezeldal als een betoverd modellandschap aan uw 
voeten ligt. Vervolgens gaat de route terug in de richting 
van het Moezeldal. Prachtige vergezichten en imposante 
rotswanden begeleiden u naar de uitkijkpost van de “Mönch- 
Felix-Hütte”, die een sprookjesachtig panorama op de 
Moezel biedt, waarna u via het Nachtigallenpad uw begin-
punt weer bereikt. 

Feiten:

Lengte: __________________ 13,2 km
Wandelduur: ____________ ca. 4 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: ____________ 485 m    
Daling: ______________  485 m     
Hoogste punt: ____ 350 m

traUmpfad   

Koberner burgpfad
Een smal kronkelpad leidt van Kobern bergopwaarts naar 
een hoogvlakte, van waar het via het dal naar de molen 
Gerlachsmühle voert. Door het Keverbachtal en voorbij  
de nederzetting Solligerhof ontvouwt zich een uiterst ge-
varieerd landschap. Hier kunt u volop genieten van 
sprookjesachtige vergezichten op open plateaus, van 
bloeiende hagen en verkoelende bossen. Verfrist door het 
verrukkelijke bronwater van de Sauerbrunnen en de Quido- 
born, zult u de daaropvolgende heuvel moeiteloos over-
winnen. De klim wordt evenwel beloond met een specta-
culair uitzicht. De laatste afdaling naar Kobern via de 
Kreuzweg biedt opnieuw adembenemende panorama’s 
en een aanbevelenswaardige omweg naar de ruïnes van 
kasteel Niederburg.

Feiten:

Lengte: _____________________ 17 km
Wandelduur: __________ ca. 5,5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 515 m    
Daling: _______________  515 m     
Hoogste punt: _____ 310 m

traUmpfad   

bleidenberger ausblicke 
Vanuit Oberfell leidt het pad eerst door het ongerepte dal 
van de Alkener Bach. De geologische geschiedenis van de 
regio komt hier opnieuw tot leven met diepe ravijnen en 
steengroeven. Na een lichte klim komt het kasteel Burg 
Thurant in zicht. Het pad leidt van daar verder naar de  
historische St. Michaelskerk en het charmante wijndorp 
Alken. Vervolgens gaat de route via de “Sieben Fußfälle 
Klettersteig” (het klauterpad met de zeven voetvallen) naar 
de met wijnranken begroeide hellingen van de Moezel. 
Vanaf de Bleidenberg kunt u genieten van een spectaculair 
vergezicht. Op de Panoramaweg kunt u nogmaals genieten 
van fantastische uitzichten over het Moezeldal en de  
kasteel Thurant, voordat de laatste afdaling richting Ober-
fell begint.

Feiten:

Lengte: __________________ 12,8 km
Wandelduur: ____________ ca. 5 h
Moeilijkheidsgraad: ___ 

 

Stijging: _____________ 540 m    
Daling: ______________  540 m     
Hoogste punt: _____ 370 m
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Op deze 7-daagse reis voeren de 
etappes 11-14 van de Moselsteig u 
vanuit het beginpunt Bernkastel- 
Kues langs de meanderende 
Moezel via Ürzig, de Jugendstil-
stad Traben-Trarbach en Reil naar 
het eindpunt in Zell (Mosel) met 
de beroemde wijnkelder „Zeller 
Schwarze Katz“.

Boekingsnummer: MS 2014-3

Boekingsnummer: MS 2014-2

MOSELLANDTOURISTIK

van bernkastel-Kues naar Zell (mosel)

Mosellandtouristik

Van Trier naar
Bernkastel-Kues 

 

Op deze reis van een week 
wandelt u de eerste vier etappes 
van de Moselsteig, waarbij u 
overnacht in Perl, Palzem, Nittel, 
Konz en Trier.  
Het open landschap van de 
Bovenmoezel met zijn weidse 
uitzichten en Duitslands oudste 
stad met zijn ruim 2000 jaren 
geschiedenis zullen u betoveren!

MOSELLANDTOURISTIK

van perl naar trier

Boekingsnummer: MS 2014-1

Op deze 9-daagse reis wandelt u 
de etappes 5-10 van de Moselsteig. 
U begint in Trier en overnacht in 
typische wijndorpen. Aan het 
eind van de wandeling wacht 
Bernkastel-Kues met zijn histo- 
rische, schilderachtige oude 
binnenstad.

Arrangement
– 6 x overnachting/ontbijt in  
 geselecteerde hotels & pensions  
 in Bernkastel-Kues, Ürzig, Traben- 
 Trarbach, Reil, 2 x Zell (Mosel)
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x wijnproeving bij de producent
– 1 x boottocht rond de Marienburg  
 (Zell - Enkirch - Zell)
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)
 
Programma's
Aankomst: Maandag in Bernkastel-Kues 
Vertrek: Zondag uit Zell (Mosel)

Arrangement
– 8 x overnachting/ontbijt in ge- 
 selecteerde hotels en pensions in  
 Trier, Schweich, Mehring, Leiwen, 
 Neumagen-Dhron, Kesten of Osann- 
 Monzel, 2 x Bernkastel-Kues
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x boottocht van Bernkastel-Kues  
 naar Traben-Trarbach & terug (alleen  
 in het scheepvaatrseizoen: Pasen tot  
 18.05.2014 & 30.05.2014 tot eind  
 oktober 2014)
– Bezoek aan de multimedia  
 WeinErlebnisWelt van het wijnbouw- 
 centrum met wijnproeving in de   
 vinotheek
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Prijs per persoon  
Tweepersoonskamer  354,- €
Eenpersoonskamer  459,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief)  
1 - 2 pers. = 56,- €, 3 - 4 pers. = 79,- €,
5 - 6 pers. = 96,- €, 7 - 8 pers. = 107,- €,
grotere groepen op aanvraag  
(max. 1 stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (4x)
36,- € per persoon

Programma's
Aankomst: Zaterdag in Trier 
Vertrek: Zondag uit Bernkastel-Kues

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer  470,- €
Eenpersoonskamer  599,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief) 
1 - 2 pers. = 85,- €, 3 - 4 pers. = 118,- €,
5 - 6 pers. = 145,- €, 7 - 8 pers. = 160,- €, 
grotere groepen op aanvraag  
(max. 1 stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (6x)
54,- € per persoon

Arrangement
– 6 x overnachting/ontbijt in ge- 
 selecteerde hotels & pensions in Perl,  
 Palzem, Nittel, Konz, 2 x Trier
– 1 x 3-gangendiner en 
 wijnproeving op de wijngaard
– 1 x deelname aan de stadswandeling  
 in Trier (2 uur)
– 1 x Antiken-Card Basic Trier (toegang  
 tot twee Romeinse gebouwen naar  
 keuze en het Landesmuseum)
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Programma's
Aankomst: Maandag in Perl 
Vertrek: Zondag vanuit Trier

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer  360,- €
Eenpersoonskamer  480,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief)  
1 - 2 pers. = 84,- €, 3 - 4 pers. = 112,- €,
5 - 6 pers. = 140,- €, 7 - 8 pers. = 168,- €,
grotere groepen op aanvraag  
(max. 1 stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (4x)
36,- € per persoon

Wandelen en genieten: Met onze zorgvuldig sa-
mengestelde aanbiedingen kunt u de organisatie 
van uw wandeling volledig in onze professionele 
handen leggen – van de boeking van accommoda-
tie tot het vervoer van uw bagage.
Op de volgende pagina’s vindt u zowel aantrekke-
lijke aanbiedingen voor korte reizen als all-in-pak-
ketten voor een complete wandelweek. En dat, 
over de hele lengte van de Moselsteig – de keus is 
aan u!

Let u op de volgende symbolen:

Trajectwandeling
Wandelt u het liefst van plaats naar plaats, 

dan zijn de trajectwandelingen van de Moselsteig 
de juiste keus voor u: u overnacht iedere avond in 
een andere plaats en zo gewenst kunnen wij uw 
bagage voor u vervoeren (gedeeltelijk tegen meer-
prijs).

Rondwandeling
Heeft u niet zo’n zin om iedere dag uw koffer 

te pakken dan zijn de rondwandelingen voor u het 
betere alternatief. In dit geval overnacht u gedurende 
uw verblijf in dezelfde accommodatie en bewandelt 
u de Moselsteig, de zijsprongen of droompaden 
vanuit uw verblijfplaats. U ontvangt informatie over 
het vervoer terug, dat wij vanzelfsprekend ook 
graag voor u organiseren.

DE moSElStEIG 
Wandelarrangementen

Onze boekingscentrale

Aarzel niet om ons te bellen - wij zullen al uw vragen 

graag beantwoorden of op verzoek een individueel 

wandelarrangement voor u samenstellen op basis 

van uw persoonlijke voorkeuren, bijv. voor wat be-

treft de lengte van de wandeling. 

Telefoon: +49(0)6531-97330

eMail: buchungsservice@moselsteig.de

Online boeken via: www.moselsteig.de
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Bij dit 5-daagse programma 
wandelt u de etappes 19-21 van 
de Moselsteig, waarbij u kunt 
genieten van het heerlijke 
terassenlandschap van de 
Moezel, beginnend in Cochem 
met zijn beroemde Reichsburg, 
en via Treis-Karden, Moselkern 
naar Löf. Daarbij komt u langs 
een van de bekendste kastelen 
van Duitsland – het imposante 
kasteel Burg Eltz uit de 12e eeuw. 

 

Deze 4-daagse reist voert u langs 
de mooie Bovenmoezel van het 
3-landenpunt naar Perl. Deze 
charmante wijnbouwgemeente 
strekt zich uit van het met 
wijnranken bezaaide Moezeldal 
tot de weidse velden van 
Saargau – een afwisselend 
landschap dat u zal betoveren!

 

Vanuit Löf voeren de etappes 
22-24 van de Moselsteig via 
Kobern-Gondorf en Winningen 
naar Deutsches Eck in Koblenz, 
waar de Moezel in de Rijn 
uitmondt en de Moselsteig 
eindigt – dan wel begint. Bij dit 
6-daagse programma wachten u 
in Koblenz bijzondere attracties, 
zoals een kabelbaanrit, de 
vesting Ehrenbreitstein en de 
tentoonstelling Romanticum. 

De etappes 15-18 voeren u tijdens 
deze één week lange reis van Zell 
(Mosel) via de idyllische en 
schilderachtige wijndorpen Neef, 
Ediger-Eller en Beilstein naar 
Cochem met zijn indrukwekken-
de Reichsburg. Op deze reis 
beklimt u de steilste wijnberg 
van Europa, de Calmont.

Boekingsnummer: MS 2014-6

Boekingsnummer: MS 2014-4

MOSELLANDTOURISTIK

van Cochem naar löf

MOSELLANDTOURISTIK

moselsteigwandeling vanuit perl

MOSELLANDTOURISTIK

van löf  
naar Koblenz

MOSELLANDTOURISTIK

van Zell (mosel)
naar Cochem  

Boekingsnummer: MS 2014-5

Boekingsnummer: MS 2014-7

Konz ligt op het punt waar de Saar 
en de Moezel samenstromen en 
biedt ideale mogelijkheden voor 
etappewandelingen over de 
Moselsteig naar het wijndorp 
Nittel en de Romeinse stad Trier. 
De terugreis naar Konz kan 
probleemloos per trein  
geschieden. 

Boekingsnummer: MS 2014-9

SAAR-OBERMOSEL

moselsteig - 
wandeling met  
uitvalspunt Konz

 

U verblijft in het schilderachtige 
wijndorp Nittel aan de Boven-
moezel en kunt van daar uit 
direct twee etappes van de 
Moselsteig ondernemen: de ene 
naar Palzem, de meest zuidelijke 
gemeente in de Moezelstreek 
van Rijnland-Palts, de andere 
naar de stad Konz en de 
monding van de Saar.

MOSELLANDTOURISTIK

moselsteigwandeling vanuit nittel

Boekingsnummer: MS 2014-8

Arrangement
– 4 x overnachting/ontbijt in  
 geselecteerde hotels & pensions  
 in Cochem, Treis-Karden, Moselkern,  
 Löf
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x toegang/rondleiding „Burg Eltz“  
 incl. bezoek aan de schatkamer  
 (1.4. - 1.11.)
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Programma's
Aankomst: Zondag in Cochem 
Vertrek: Donderdag uit Löf

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt 
 in hotel of pension 
– 1 x 3-gangendiner 
 met begreleidende wijnen 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep) 
 
Programma's
Aankomst dagelijks

Prijs per persoon
Tweepersoonskamer 167,- €
Eenpersoonskamer 217,- €
   

Arrangement
– 5 x overnachting/ontbijt in  
 geselecteerde hotels en pensions  
 in Löf, Kobern-Gondorf, Winningen,  
 2 x Koblenz
– 1 x 3-gangendiner
–  1 x kabelbaanrit naar Festung  
 Ehren breitstein (combinatieticket  
 incl. bezichtiging) in Koblenz  
 (april tot eind oktober)
– 1 x deelname aan de stadsrond- 
 leiding in Koblenz (2 uur)  
 (april tot eind oktober) 
– 1 x toegang tot de interactieve  
 tentoonstelling “Romanticum” in  
 Koblenz
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Arrangement
– 6 x overnachting/ontbijt in  
 geselecteerde hotels & pensions  
 in Zell (Mosel), Neef, Ediger-Eller,  
 Beilstein, 2 x Cochem
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x wijnproeving bij de producent
– 1 x boottocht van Cochem naar  
 Treis-Karden en terug (alleen in het  
 scheepvaartseizoen: mei tot half 
 oktober)
– 1 x toegang/rondleiding „Reichsburg“  
 Cochem
– Moselsteig Premium Set: Wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer 249,- €
Eenpersoonskamer 322,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief)  
1 - 2 pers. =  42,- €, 3 - 4 pers. =  59,- €,
5 - 6 pers. =  72,- €, 7 - 8 pers. = 80,- €,
grotere groepen op aanvraag (max. 1 
stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (3x)
27,- € per persoon

Meerprijs voor lunchpakket (2 x): 
18,- € per persoon  

2 wandelingen:   
– Moselsteig-etappe 1:  
 Perl – Palzem, 24 km  
– Moselsteig-etappe 2:  
 Perl – Palzem, 16,5 km

Vervoer:    
Openbaar streekvervoer (kosten niet  
bij arrangement inbegrepen, dienst- 
regeling in reisdocumentatie)

Programma's
Aankomst: Zondag in Löf 
Vertrek: Vrijdag uit Koblenz

Prijs per persoon
Tweepersoonskamer 333,- €
Eenpersoonskamer 422,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief)  
1 - 2 pers. =  42,- €, 3 - 4 pers. =  59,- €,
5 - 6 pers. =  72,- €, 7 - 8 pers. = 80,- €, 
grotere groepen op aanvraag (max. 1 
stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (3x)
27,- € per persoon

Programma's
Aankomst: Maandag in Zell (Mosel) 
Vertrek: Zondag uit Cochem

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer 358,- €
Eenpersoonskamer 462,- €

Meerprijs voor bagagetransport 
(vast tarief)  
1 - 2 pers. = 56,- €, 3 - 4 pers. = 79,- €,
5 - 6 pers. = 96,- €, 7 - 8 pers. = 107,- €,  
grotere groepen op aanvraag (max. 1 
stuk bagage tot 20 kg p.p.)

Meerprijs voor lunchpakket (4x)
36,- € per persoon

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt in het hotel 
– 2 x lunchpakket in reistas  
 Saar-Obermosel 
– 1 x etappewandeling van Konz  
 naar Nittel (22,5 km) 
– 1 x wijnproeving bij de producent 
– 1 x etappewandeling van Konz  
 naar Trier (21 km)
– 1 x toegang tot openluchtmuseum  
 Roscheider Hof in Konz 
– Gedetailleerd kaartmateriaal voor  
 de wandeling over de Moselsteig 

Programma's
Het hele jaar rond

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer  179,- €
Eenpersoonskamer op aanvraag,  
met toeslag

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt in hotel  
 of wijngaardpension 
– 1 x 3-gangenmenu met  
 begeleidende wijnen 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep)

Programma's
Aankomst dagelijks   
  
Prijs per persoon
Tweepersoonskamer  
   van 174,- € tot 198,- €
Eenpersoonskamer
   van 235,- € tot 265,- €

Meerprijs voor lunchpakket (2 x): 
 18,- € per persoon   
  
 
2 wandelingen:   
– Moselsteig-etappe 2:  
 Nittel – Palzem (16,5 km)
– Moselsteig-etappe 3:  
 Nittel – Konz (22,5 km)  
   
  
Vervoer:    
Openbaar streekvervoer (kosten niet  
bij arrangement inbegrepen, dienst- 
regeling in reisdocumentatie)



 

Bij dit 4-daagse programma 
staan twee zijsprongen van de 
Moselsteig in het middelpunt,  
te weten de “Extratour Mehringer 
Schweiz” en de “Extratour 
Zitronenkrämerkreuz”. Begin-  
en eindpunt van beide dagroutes 
is de overnachtingsplaats aan de 
Romeinse wijnweg.

Tijdens deze 4-daagse wandeling 
kunt u genieten van het Moezel- 
landschap vanaf de nieuwe 
Moselsteig in de vakantiestreek 
van de Romeinse wijnweg. U legt 
twee etappes van de Moselsteig 
af (Schweich-Mehring 12,5 km, 
Mehring-Leiwen 14,5 km) met 
overnachtingen in de etappe- 
bestemmingen Schweich/
Longuich, Mehring und Leiwen. 
Wie na de eerste etappe nog 
voldoende energie over heeft, 
kan nog een extra uitstapje 

maken over een van de twee 
zijsprongen van de Moselsteig. 
De zijsprongen “Extratour 
Zitronenkrämerkreuz” en 
“Extratour Mehringer Schweiz” 
zijn bekroond met het kwaliteits- 
label “Deutsche Wandersiegel” 
en bieden de wandelaar een 
aanvullende ervaring. De terug- 
keer van Leiwen naar het uitgangs- 
punt kan geschieden met het 
openbare streekvervoer.

Boekingsnummer: MS 2014-12

Boekingsnummer: MS 2014-13

ROMEINSE WIJNWEG

premiumwandelen over de romeinse wijnweg

ROMEINSE WIJNWEG

beleef de nieuwe moselsteig in twee etappes van Schweich naar leiwen

5554

 

Trittenheim is een perfect 
uitgangspunt voor wandelingen 
over de Moselsteig: Vanuit dit 
uiterst fraai in het Moezeldal 
gelegen wijndorp wandelt u 
tijdens uw 4-daagse verblijf  
naar de naburige wijnbouw- 
gemeenten Piesport en Leiwen 
resp. Mehring.  

MOSELLANDTOURISTIK

Wandeling over de moselsteig vanuit trittenheim

Boekingsnummer: MS 2014-14

 

Hier wandelt u niet alleen over 
de Moselsteig, maar ook door 
het Saardal – door het idyllische 
dal van de Leukbach bereikt u 
eerst Saarburg met zijn histori- 
sche kern en zijn imposante 
waterval. De volgende dag gaat 
de route verder door het roman- 
tische dal van de Mannebach 
naar de Moselsteig en naar Konz. 
Verdere stations zijn de wijn- 
dorpen Nittel en Palzem.

SAAR-OBERMOSEL

romantik-route tussen moselsteig en Saartal

Boekingsnummer: MS 2014-10

WanDElarranGEmEntEn

Wandel over de Moselsteig door 
vakantieland Bernkastel-Kues.  
U zult het zien: hier staat u een 
unieke wandelervaring te wachten. 
U verblijft in een gezellig onder- 
komen en wandelt een aantal 
etappes, voorzien van uitgebreid 
kaartmateriaal en rijkelijke 
proviand voor onderweg. Na de 
wandeling kunt u genieten van 
de boottocht “Mehr an der 
Mosel”. Vanuit dat perspectief 
krijgt de Moezel een totaal andere 
uitstraling. Laat uw indrukken ‘s 

avonds rustig inzinken met  
een 3-gangendiner in regionale 
stijl.

Alle wegen leiden naar het  
tweede Rome!
Al jaren voeren de populaire 
premiumwandelpaden Eifel-Steig 
en Saar-Hunsrück-Steig veel 
bezoekers naar oudste stad van 
Duitsland. Nu zorgt de Moselsteig 
voor een aanvulling op de gevari- 
eerde ontspanningsmogelijk- 
heden in de vakantieregio Trier. 
Wandel twee aantrekkelijke 
etappes op dit nieuwe lange- 
afstandswandelpad rondom de 
voormalige keizerlijke residentie. 

Op de dag van aankomst wordt 
de mogelijkheid geboden om deel 
te nemen aan een rondleiding 
door de stad. Leer meer over de 
wijnteelt aan de Moezel bij een 
wijnproeving met uitleg en 
commentaar. ‘s Avonds wacht  
u een welkomstmaaltijd. De 
wandelingen van de twee 
volgende dagen beginnen met 
een kort vervoer naar het uit- 
gangspunt. De ene dag met de 
trein naar Konz en de andere per 
boot naar Schweich. Van daar 
volgt u de Moselsteig terug naar 
Trier, in beide gevallen over een 
afstand van circa 20 kilometer.

Boekingsnummer: MS 2014-15

Boekingsnummer: MS 2014-11

VAKANTIELAND BERNKASTEL-KUES

De moezel voor beginners

TRIER

trierer SteigZeit

Arrangement
– 3 x overnachting met ontbijt in  
 de geboekte categorie, in de door  
 u gekozen plaats aan de Romeinse  
 wijnweg
– 1 x welkomstdrankje
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x Moezelwijnproeving met 
 vesper bij de wijnboer
– 1 x wandelkaart en etappe- 
 beschrijvingen per kamer
– 1 x infomap per kamer

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Arrangement
– 3 x overnachting met ontbijt  
 (1 x in Schweich of Longuich,  
 1 x in Mehring en 1 x in Leiwen)
– 1 x 3-gangendiner
– 1 x wandelkaart en etappe- 
 beschrijvingen per kamer
– 1 x infomap per kamer

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon Pension/
 wijnmakerij Hotel
Tweepersoonskamer 159,- € 189,- €
Eenpersoonskamer 179,- € 199,- €

Extra dag:  
op aanvraag mogelijk

Afzonderlijk te boeken dienstver-
leningen
– Gids voor de Moselsteig-zijsprong 

“Extratour Mehringer Schweiz” of 
“Extratour Zitronenkrämerkreuz”  
(5-6 uur voor groepen tot 10 personen): 
100 €

– Lunchpakket: 8,- € p.p./dag

Prijs per persoon Pension/
 wijnmakerij Hotel
Tweepersoonskamer 149,- € 169,- €
Eenpersoonskamer 159,- € 179,- €

Extra dag:  
op aanvraag mogelijk

Afzonderlijk te boeken  
dienstverleningen
– Het bagagetransport van Schweich/

Longuich naar Mehring en van 
Mehring naar Leiwen kost 50 € voor 
de hele wandelgroep (mits de totale 
hoeveelheid bagage in 1 personen- 
auto kan worden vervoerd).

– Lunchpakket 8 €/dag 

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt 
– 1 x 3-gangendiner 
– 1 x wijnproeving op de wijngaard 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep)  
   
Programma's:    
 Aankomst dagelijks   
   
Prijs per persoon Pension/
   wijnmakerij Hotel
Tweepersoonskamer 160,- € 191,- €
Eenpersoonskamer 219,- € 261,- €

Meerprijs voor lunchpakket (2 x): 
 18,- € per persoon

2 wandelingen 
– over de Moselsteig van Trittenheim  
 naar Piesport (15,2 km) 
– over de Moselsteig van Trittenheim  
 naar Leiwen (11,8 km) of naar keus 
– over de Moselsteig van Trittenheim  
 naar Mehring (21,7 km) 

Vervoer:    
Moseltalbus: Buslijn 333  
(kosten niet bij arrangement inbegre-
pen, dienstregeling in reisdocumentatie)

Arrangement
– 5 x overnachting met ontbijt in  
 geselecteerde hotels 
– 4 x bagagetransport naar de  
 volgende etappebestemming
– Kleine wijnproeving
– Routebeschrijving met wandelkaart

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer 299,- €
Eenpersoonskamer op aanvraag,  
met toeslag

Arrangement
– 3 x overnachting met ontbijt
– 2 afzonderlijke wandeletappes  
 over de Moselsteig (Kesten – Bern- 
 kastel-Kues en Bernkastel-Kues – Ürzig) 
– 2 x lunchpakket (samengesteld aan  
 de ontbijttafel)
– 1 x regionaal 3-gangenmenu
– 1 x vervoer van von Bernkastel-Kues  
 naar Kesten
– 1 x boottocht van Ürzig naar  
 Bernkastel-Kues
– 1 x gedetailleerde wandelkaart en  
 documentatie (per kamer)

Programma's
Van Pasen tot eind oktober, aankomst 
iedere dag mogelijk.

Arrangement
– 3 x overnachting met ontbijt in  
 geselecteerd middenklassehotel in  
 Trier (minstens 3 sterren)
– 1 x welkomstmaaltijd (3-gangen)
– 1 x wijnproeving met uitleg en  
 commentaar
– 1 x deelname aan stadsrondleiding  
 met gids
– 1 x vervoer met openbaar vervoer van  
 Trier naar Konz
– 1 x boottocht van Trier naar Schweich
– 1 x wandelkaart
– 1 x trajectbeschrijving

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer  (cat. A)  199,- €
 (cat. B) 229,- €
  (cat. C) 259,- €
  (cat. D) 339,- €

Eenpersoonskamer (cat. A)  239,- €
  (cat. B) 269,- €
 (cat. C) 319,- €
 (cat. D) 419,- €

Programma's
Te boeken van 1.5.-12.10.14  
Aankomst dagelijks, annuleringster-
mijn 21 dagen voor aankomst

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer  297,- €
Eenpersoonskamer   375,- €
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“Prinzenkopf”, “Burggraf” of 
“Kapellenberg” – de namen, die 
familie Gleißner aan de kamers 
van haar landshotel heeft 
gegeven, geven een idee van  
de mate waarin de ongerepte 
natuur in het unieke cultuur-
landschap van de Moezel als 
vanzelfsprekend voor ontspanning 
zorgt. Met zijn gezellige landelijke 
stijl, is dit vriendelijke hotel is uw 
uitgangspunt voor wandelingen 
of fietstochten op de gratis 
leenfietsen. Maar ook ter plekke 

kunnen de gasten heerlijk 
ontspannen op het zonneterras, 
in de grote tuin, in de jacuzzi of 
op een van de terrassen met 
prachtig uitzicht op de natuur, 
terwijl het centrum van het dorp 
en de aanlegsteigers van de 
boten op loopafstand liggen.   
Op uw reis door Duitslands 
oudste wijnbouwstreek zult u 
nauwelijks kunnen uitmaken, 
waar u het meest van geniet:  
het lieflijke landschap of de 
droge Moezelwijn.

ALF

Zoet of droog  

Boekingsnummer: MS 2014-21

5756

Ontsnap aan de alledaagse sleur 
en leer de Moselsteig rond 
Traben-Trarbach kennen. De 
wandelingen over de Moselsteig 
voeren u langs een verscheiden-
heid aan landschappen.  
Daarnaast kunt u zich heerlijk 
ontspannen in het warme 
bronwater van de Moseltherme.

Boekingsnummer: MS 2014-19

TRABEN-TRARBACH

traben-trarbach
over berg en dal 

© Peter Friesenhahn

© TI Traben-Trarbach

 

Ervaar het unieke wijnbouw-
landschap van de Moezel met 
zijn steile wijngaarden langs de 
Moselsteig en laat u ‘s avonds in 
rustieke wijnkelders verwennen 
met lekkernijen uit keuken en 
kelder!

ZELLER LAND

Wandelervaring op de moselsteig – van reil naar Ediger Eller

Boekingsnummer: MS 2014-20

Rondwandeling tussen Klausen 
en Osann-Monzel (21,8 km,  
ca. 7 uur in totaal). 
Vanuit Klausen gaat het over 
veld en weide en door het  
woud de Stöppelberg op, naar 
Osann-Monzel (ca 9 km). 
De volgende morgen gaat het de 
tocht verder – in het teken van de 
jakobsschelp – over wijnbergen, 
deels ook over de nieuwe 
Moselsteig. 

Indrukwekkende panorama’s 
over het Moezeldal en idyllische 
open plekken nodigen uit tot 
verpozen. Na ongeveer 12 km 
bereikt u de Wallfahrtskirche in 
Klausen weer.

WITTLICH, KLAUSEN, OSANN-MONZEL

op de hoogte – rondwandeling

Boekingsnummer: MS 2014-17

Uw wandeling over het nieuwe 
langeafstandswandelpad 
Moselsteig brengt u naar 
wijndorp Ürzig met zijn unieke 
kruidentuin. Adem de geur in 
van de vele wilde kruiden en 
bewonder de bloeiende 
rozentuin.

Vanuit ons hotel en uw panorama- 
kamer heeft u een ongeëvenaard 
panoramisch uitzicht op de 
Moezel en de wereldberoemde 
wijngaard Ürziger Würzgarten.

Boekingsnummer: MS 2014-16

ÜRZIG

Kruidig Ürzig – langs de moselsteig

Halverwege de twaalfde etappe 
van de Moselsteig, tussen Ürzig 
en Traben-Trarbach, ligt in het 
meest kronkelende gebied van 
de Moezel het gastvrije wijndorp 
Kröv. Van hier uit kunt u naar 
keus wandelen naar de Jugend-
stilstad Traben-Trarbach of 
stroomopwaarts naar Zeltingen- 
Rachtig. Een wijnproeving op de 
wijngaard, een boottocht op de 
Moezel en diverse andere 
extraatjes zorgen voor de 
afronding van uw 4-daagse reis.

MOSELLANDTOURISTIK

Wandeling over de moselsteig vanuit Kröv

Boekingsnummer: MS 2014-18

WanDElarranGEmEntEn

Arrangement
– 2 x overnachting in 2p- of 1p-kamer  
 in Flairhotel Bömers Mosellandhotel  
 (zie pagina 68) 
– 1 x glas secco ter begroeting
– 2 x ontbijtbuffet met streek- 
 producten voor langslapers
– 1 x regionaal 4-gangenmenu
– 1 x keukenparty met live muziek  
 (vrijdag). Leer de chef de cuisine  
 persoonlijk kennen en bedien uzelf  
 zo vaak u maar wilt.
– 1 x gratis toegang tot de meer dan  
 1000 jaar oude, vlak bij de onlangs  
 geopende Moselsteig gelegen Burg  
 Arras in Alf
– Gratis toegang tot de vulkaan- 
 eifelthermen van Bad Bertrich  
 tijdens uw verblijf
– 1 x fles van uw voorkeurswijn:  
 zoet of droog
– Locatie: Neef - Alf - Reil

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst  
dagelijks Seizoen A: tot 28.05.
   Seizoen B: vanaf 29.05.

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon
 Seizoen A Seizoen B
Tweepersoons-  & feestdagen
kamer 169,- € 194,- €
Eenpersoons- 
kamer 189,- € 214,- €

Arrangement
– 3 x overnachting met ontbijt
– 2 lunchpakketten 
– 1 diner
– 1 x 2 uur baden in de Moseltherme
– 1 x wandeling naar Reil (15 km)
– 1 x wandeling naar Ürzig (15 km)

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon 
Op slaapzaal  
tot 8 personen  (cat. A)  118,- €

Tweepersoonskamer (cat. B) 132,- €
  (cat. C) 172,- €
  (cat. D) 202,- €

Eenpersoonskamer (cat. B) 124,- €
   (cat. C) 187,- €
   (cat. D) 267,- €

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt
– 1 x wandelpicknick
– 1 x wijnproeving
– 1 x 3-gangenmenu 
– 3 x bagagetransport
– Wandelkaart en info  

(1 x per kamer)
– Gastenkaart voor gratis gebruik 

van het openbare streekvervoer in 
de regio Cochem-Zell

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon
 Cat. A Cat. B Cat. C
Tweepersoons- 
kamer 225,- € 275,- € 325,- €
Eenpersoons- 
kamer o.a. o.a. o.a.

Arrangement
– 1 x overnachting met ontbijt in  
 Klausen op de dag van aankomst
– 1 x overnachting met ontbijt 
 in Osann-Monzel
– Lunchpakketten voor twee  
 wandeldagen
– Uitgebreide documentatie en kaarten
– Afzonderlijk te boeken dienstver- 
 leningen: halfpension, wijnproeving  
 en/of extra overnachting in Klausen 
 of Osann-Monzel.

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon
Tweepersoonskamer   95,- €

Arrangement
– 1 x overnachting in een-/twee- 
 persoonskamer in hotel Moselschild
 (zie pagina 66)
– 1 x uitgebreid ontbijt
– 's Avonds serveert uw gastheer 
 Oliver Probst een verrassend  
 4-gangendiner met wilde kruiden  
 uit de botanische tuin 
– Begeleiding van elke maaltijdgang  
 met de beste wijnen uit de kelders  
 van Ürziger Würzgarten

Programma's
Te boeken van april tot oktober –  
extra overnachtingen mogelijk!

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 1 persoon 

Prijs per persoon 
Eenpersoonskamer met balkon en 
uitzicht over de Moezel   123,- €
Tweepersoonskamer  
dorpzijde  vanaf 93,- €
 (in het weekend 98,- €)
Panoramakamer met balkon en uitzicht 
over de Moezel vanaf 98,- €
 (in het weekend 110,50,- €)

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt 
– 1 x 3-gangendiner 
– 1 x wijnproeving op de wijngaard 
– Boottocht: van Traben-Trarbach naar  
 Kröv (buiten rondvaartseizoen me  
 taxi) 
– Toegang tot het poppen-, speel- 
 goed- en iconenmuseum Kloster  
 Machern (Pasen - oktober, dagelijks) 
– Toegang tot het Mittelmosel-museum  
 in Traben-Trarbach (Pasen tot oktober) 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset 
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep)  
 

Programma's:    
Aankomst dagelijks

Prijs per persoon Pension/
   wijnmakerij Hotel
Tweepersoonskamer 176,- € 213,- €
Eenpersoonskamer 225,- € 243,- €

Meerprijs voor lunchpakket (2 x): 
18,- € per persoon   
  
2 wandelingen:   
– over de Moselsteig van Kröv naar 
 Traben-Trarbach (8,5 km) 
– over de Moselsteig van Kröv naar 
 Zeltingen-Rachtig (15,0 km)

Vervoer:    
van Zeltingen-Rachtig terug naar Kröv 
met de Moseltalbus (kosten niet bij  
arrangement inbegrepen, dienst- 
regeling in reisdocumentatie)



5858

Ontdek ruisende beekdalen, 
romantische kastelen en de 
schoonheden van het Moezeldal 
op een wandeling over de 
Moselsteig. Ter “beloning” 
verwennen we u met een 
voeten- en kuitenmassage.

Een daarna ... bij een glaasje 
Riesling op het terras aan de 
oever van de Moezel kunt u 
ontspannen genieten van het 
sprookjesachtige decor der 
wijnbergen. Is er iets mooiers?

Boekingsnummer: MS 2014-25

LöF

over heg en steg

5959

 

De Moselsteig is sinds april 2014 
geopend en het droompad 
“Eltzer Burgpanorama” is door 
het tijdschrift Wander-Magazin 
uitgeroepen tot “mooiste 
wandelpad van Duitsland 2013”. 
Deze unieke routes zijn gemak-
kelijk zelf te bereiken, maar ook 
kunnen wij voor het vervoer 
zorgen.

TREIS-KARDEN

moselsteig en droompaden

Boekingsnummer: MS 2014-24

Wandel de Moselsteig door het 
stroomgebied van de Onder- 
moezel, het laatste stuk voor de 
Moezel in Koblenz met de Rijn 
samenstroomt. Geniet tijdens 
uw klim van de fantastische 
vergezichten en gezellige rust- 
plaatsen. Ontdek de schilder- 
achtige kronkelende steegjes 
van het beroemde wijndorp 
Winningen, wiens embleem, de 
wijnheks, aan de heksenjachten 
van de 17e eeuw herinnert.

Hier begint de wandeling over 
het Weinlehrpfad naar de Mosel- 
steig. Het pad leidt over steile 
wijnbergen en door weelderige 
boomgaarden naar de wijk 
Koblenz-Güls. Vervolgens gaat 
het verder in de richting van de 
door de Romeinen gestichte stad 
Koblenz aan de Deutsches Eck.

Maak uw reis compleet met een 
rondleiding door de romantische 
oude stad en een bezoek aan de 
interactieve tentoonstelling 
Romanticum. Boekingsnummer: MS 2014-27

KOBLENZ

Wandelen langs de ondermoezel naar Koblenz

Op het hoogste punt van de 16e  
etappe van de Moselsteig tussen 
Neef en Ediger-Eller – de steilste 
wijnberg van Europa – ligt 
Bremm. U kunt de Bremmer 
Calmont beklimmen bij een 
wandeling naar Ediger-Elle; ook 
de zijsprong “Felsen. Fässer. 
Fachwerk” van de Moselsteig is 
van hieruit gemakkelijk te 
bereiken.

MOSELLANDTOURISTIK

moselsteig- en zijsprongwandeling  
vanuit bremm

Boekingsnummer: MS 2014-22

U verblijft naar keus in het hotel 
of pension in Ellenz-Poltersdorf, 
Beilstein, Bruttig-Fankel of Ernst 
en heeft tijdens uw 4-daagse 
verblijf van hier uit de mogelijk-
heid om naar Ediger-Eller of naar 
Cochem te wandelen. Toegang 
tot het schilderachtige kasteel 
Reichsburg Cochem is in het 
arrangement inbegrepen.

Dit wijndorp in het terassenland- 
schap van de Moezel leent zich 
uitstekend als uitgangspunt voor 
wandelingen over de Moselsteig 
of een van de partnerpaden.  
Zo kunt u tijdens uw 4-daagse 
verblijf per keus etappe 22 naar 
Löf wandelen, of met Winningen 
kiezen voor de eindbestemming 
van de 23e etappe van de 
Moselsteig. Bovendien begint in 
deze plaats het droompad 
“Koberner Burgpfad”, die als 

rondwandeling weer terug naar 
het uitgangspunt voert.  

MOSELLANDTOURISTIK

Wandeling over de moselsteig vanuit  
Ellenz-poltersdorf, beilstein,  
bruttig-Fankel of Ernst

MOSELLANDTOURISTIK

Wandeling over moselsteig en droompaden vanuit Kobern-Gondorf

Boekingsnummer: MS 2014-23 Boekingsnummer: MS 2014-26

WanDElarranGEmEntEn

Arrangement
– 3 x overnachting in hotel Lellmann 
 GmbH in Löf (zie pagina  72)
– 3 x onbijtbuffet voor genieters
– 1 x proviand voor de rugzak 
– 1 x “Wandererglück“ voet- en 
 kuitmassage
– 1 x wandelkaarten en 
 wandelstokkenverhuur 
– Gebruik van zwembad, bio-sauna, 
 dampbad, fitnesszaal, gratis parkeren, 
 vervoer naar de Moselsteig

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 1 persoon

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks.
Bij aankomst op zondag, maandag of 
dinsdag krijgt u 10% korting. 

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer    169,- €
Eenpersoonskamer   169,- €

Arrangement
– 2 x overnachtingen met ontbijtbuffet 
 in kasteelhotel Petry (zie pagina 70)
– 1 x diner in regionale stijl
–  1 x lunchpakket
– 1 x vervoer naar de wandelroute
– 1 x verfrissende voet- en beenmassage
– 1 x rustieke vesper

Programma's
Het hele jaar rond, aankomst dagelijks

Aantal deelnemers
Te boeken vanaf 2 personen 

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer
   – Schloss 179,- €
   – Superior 201,- €
   – Kohlbecher 221,- €
   – Gästehaus 171,- €
Toeslag eenpersoonskamer 20,- €

Arrangement
– 2 x overnachting met ontbijt in  
 3*-hotel in Koblenz
– 1 x diner (3-gangenmenu)
– 1 x lunchpakket p.p.  incl. 1 drankje 
– 1 x rondleiding van 2 uur door de  
 oude stad van Koblenz
– 1 x toegang tot de interactieve  
 tentoonstelling “Romanticum”
– 1 x wandelinformatie over de  
 Moselsteig per kamer

Extra te boeken: 
– Toegang tot het Mosellum, prijs 3,- € p.p.
– Kabelbaanrit en toegang tot vesting  
 Ehrenbreistein met bezichtiging van  
 de tentoonstelling “WeinReich” in  
 het Landesmuseum, prijs 11,80 € p.p.

Programma's
Dagelijks van april tot oktober 

Prijs per persoon 
Tweepersoonskamer   vanaf 159,- €
Eenpersoonskamer   209,- €

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt in het hotel 
– 1 x 3-gangendiner met begeleidende  
 wijnen 
– Moselsteig Premium Set: wandelgids 
 met uitvoerige etappebeschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep)

Programma's:    
Aankomst dagelijks  
 

Prijs per persoon  
Tweepersoonskamer  184,- €
Eenpersoonskamer  204,- € 

Meerprijs voor lunchpakket (2 x): 
18,- € per persoon

2 wandelingen:   
– over de Moselsteig van Bremm naar  
 Ediger-Eller (6,4 km) (naar keus over  
 het Calmont-klauterpad)
– Moselsteig Seitensprung:  
 Felsen.Fässer.Fachwerk (8,7 km) 

Vervoer:   
Met de bus van Ediger-Eller naar Bremm 
en van Bremm naar St. Aldegund en 
terug (vervoerskosten niet bij het  
arrangement inbegrepen, dienst- 
regeling in de reisdocumentatie)

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt 
– 1 x 3-gangendiner met begeleidende  
 wijnen  
– Toegang/rondleiding “Reichsburg“  
 Cochem 
– Vervoer per taxi van Ediger-Eller  
 terug naar de overnachtingsplaats 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– infomap (1 x per groep)

Programma's:    
Aankomst dagelijks  

Prijs per persoon  
Hotel:  
2persoonskamer van 215,- € tot 241,- € 
1persoonskamer van 252,- € tot 303,- € 

Pension: 
2persoonskamer van 170,- € tot 188,- € 
1persoonskamer van 201,- € tot 235,- €
     

Arrangement
– 3 x overnachting/ontbijt in het   
 hotel of pension 
– 1 x 3-gangendiner met 
 begeleidende wijnen 
– Moselsteig Premium Set: wandel gids  
 met uitvoerige etappe beschrijvingen  
 (Duits) en 3-delige kaartenset  
 1 : 25 000 (1 x per kamer) 
– Routegids Traumpfade  
 (1 x per kamer)
– infomap (1 x per groep)

Programma's:    
Aankomst dagelijks

Prijs per persoon
2persoonskamer  van 164,- € tot 172,- €
1persoonskamer  van 210,- € tot 220,- €

Meerprijs voor  
lunchpakket (2 x): 
18,- € per persoon  

2 wandelingen:   
– over de Moselsteig van Ellenz-Polters- 
 dorf, Beilstein, Bruttig-Fankel of Ernst  
 naar Ediger-Eller (17,1 - 22,2 km)
– over de Moselsteig van Ellenz-Polters- 
 dorf, Beilstein, Bruttig-Fankel of Ernst  
 nach Cochem (9,3 - 15 km)

Vervoer:    
Met de bus van Cochem terug naar  
de overnachtingsplaats (deels ook  
per boot mogelijk) 
(vervoerskosten niet bij arrangement 
inbegrepen, dienstregeling in reis- 
documentatie)

Meerprijs voor lunchpakket (2 x):
18,- € per persoon

2 wandelingen (naar keuze): 
– Moselsteig-etappe 22:  
 Nittel – Konz (14 km)
– Moselsteig-etappe 23: 
 Kobern-Gondorf – Winningen (14 km) 
– Droompad: Koberner Burgpfad – 
  rondwandeling (17,0 km)

Vervoer:
Vervoer terug van Löf of Winningen 
naar Kobern-Gondorf met het open-
baar streekvervoer (kosten niet bij 
arrangement inbegrepen, dienst- 
regeling in reisdocumentatie)
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Uw gastheren aan de moselsteig

Boekingscentrale:

Telefoon: +49 (0)6531-9733-0

Fax: +49 (0)6531-9733-33

e-mail: buchungsservice@moselsteig.de

Online boeken via: www.moselsteig.de

Uiteraard houden wij ook rekening 

met uw persoonlijke wensen. 

Wij staan altijd klaar om u te helpen 

en onze service is kosteloos.

Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland 

De Moselsteig wil u niet alleen een bijzondere wan- 
delervaring bieden, maar u ook graag verhalen op 
eersteklas rust-, verfrissings- en overnachtigsge-
legenheden. Langs het wandeltraject van de  
Moselsteig ligt een dicht netwerk van horeca- 
bedrijven. Veel daarvan zijn door de Duiste wandel- 
vereniging gecertificeerd als “Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland”. Dit is een in de hele 
bondsrepubliek erkend keurmerk voor bijzonder 
wandelvriendelijke accommodaties en gastrono-
mische bedrijven.

Op de volgende bladzijden willen wij u enkele van 
deze gecertificeerde bedrijven in het Moezelland 
voorstellen, tezamen met hun aanbiedingen. Let 
u daarbij op de symbolen bovenaan elke adver-
tentie. Daaraan kunt u zien welke diensten het 
betreffende bedrijf u kan bieden:  
 daghoreca

 overnachtingsadres

 of beide. 

Op de website www.moselsteig.de kunt u altijd 
een bijgewerkt overzicht vinden van alle horeca- 
adressen waar wandelaars welkom zijn. Boven-
dien kunt u op onze online-boekingsportal op 
www.moselsteig.de nog talloze andere accom-
modaties en rustmogelijkheden vinden. 
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belangrijke informatie over de accommodatie- 
en boekingsservice
BELANGRijKE AANTEKENiNG

Mosellandtouristik, in haar hoedanigheid van boekingscentrale, levert haar diensten in naam en voor rekening van de 
genoemde dienstverleners en is in die zin niet de organisator in de zin van § 651avv van het Duitse Burgelijke Wetboek.  
De logiesvoorwaarden zijn van toepassing.
Uittreksel uit het logiescontract
Volgens wet en vaste rechtspraak bevat het logiescontract de volgende regelingen: 
– Het contract is afgesloten zodra de kamerreservering door het logiesverlenende bedrijf is aanvaard. 
– De hotelier/gastheer/verhuurder is verplicht de gereserveerde kamer beschikbaar te stellen. Zo niet, dan is hij de gast een schadevergoeding  
 verschuldigd. 
– De gast is verplicht om de overeengekomen prijs voor de duur van het contract te betalen. Dit geldt ook indien geen gebruik van de kamer wordt  
 gemaakt. Bij niet-gebruikmaking worden de door de verhuurder bespaarde kosten en inkomsten uit ander verhuur van de kamer in mindering  
 gebracht. 
– Het gastbedrijf wordt in goed vertrouwen geacht de niet-gebruikte kamer indien mogelijk op een andere wijze te verhuren.  
 Bovenstaande toelichtingen zijn mutatis mutandis ook van toepassing op andere bedrijfsvormen.

Bron: Deutscher Tourismusverband, Berlin 

Hotels 
 Beschrijving

★ ★ ★ ★ ★ Accommodatie voor de hoogste eisen

★ ★ ★ ★ Accommodatie voor hoge eisen

★ ★ ★  Accommodatie voor bovengemiddelde eisen

★ ★  Accommodatie voor gemiddelde eisen

★  Accommodatie voor eenvoudige eisen

CLASSiFiCATiE

De met sterren geclassificeerde bedrijven hebben deelgenomen aan de vrijwillige hotelclassificatie. 
De met de letter F en sterren aangeduide bedrijven hebben deelgenomen aan de classificatie van vakantiewoningen/-huizen en de met de letter P 
en sterren aangeduide aanbieders hebben deelgenomen aan de vrijwillige classificatie voor particuliere kamers. Bedrijven zonder deze aanduidingen 
hebben niet aan de classificatie deelgenomen. Dat wil echter niets zeggen over de kwaliteit van de betreffende accommodaties.

Vakantiewoningen/-huizen (F), particuliere kamers tot 8 bedden (P) 

F/P ★ ★ ★ ★ ★ Accommodatie met topcomfort 
 Uitstekende inrichting met een bijzonder niveau van dienstverleningen.  
 Royaal ingericht met uitzonderlijke kwaliteit. Zeer verzorgde en exclusieve totaalindruk.

F/P ★ ★ ★ ★ ★ Accommodatie met bovengemiddeld comfort 
 Hoogwaardige inrichting met bovengemiddeld comfort.  
 Bovengemiddelde inrichting met goed verzorgde kwaliteit.  
 Esthetisch aantrekkelijke totaalindruk.

F/P ★ ★ ★  Accommodatie met goed comfort 
 Huiselijk inrichting met goed comfort. Inrichting van hogere kwaliteit.  
 Esthetisch aantrekkelijke totaalindruk.

F/P ★ ★   Accommodatie met gemiddeld comfort 
 Doeltreffende, goede, verzorgde inrichting met gemiddeld comfort.  
 Uitrusting in goed onderhouden toestand. Functionaliteit staat op de voorgrond.

F/P ★    Eenvoudige en doeltreffende accommodatie 
 Eenvoudige en doeltreffende inrichting van het object met eenvoudig comfort. 
 De vereiste basisuitrusting is aanwezig en in bruikbare toestand.  
 Enige slijtage wegens veroudering is toegestaan, mits over het geheel een solide  
 wooncomfort wordt verstrekt.

Kamercategorieën
– Categorie A:  
 Kamer met douche/bad bij particulieren
– Categorie B:  
 Kamer met douche/bad in pension of logement 
– Categorie C:  
 Kamer met douche/bad in hotel
– Categorie D:   
 Kamer met douche/bad in comforthotel
– Categorie E:   
 Kamer met douche/bad in eersteklashotel 

QUALiTäTSGASTGEBER WANDERBARES DEUTSCHLAND

Door het Deutscher Wanderverband kwaliteitsgekeurde accommodaties met 
aanbiedingen voor wandelaars.  
Tot de minimumeisen behoren o.a.: 
• mogelijkheid tot enkele overnachting
• pendelservice van en naar de bestemmingen van het wandelpad
• mogelijkheid tot bagagetransport naar het volgende onderkomen
• reserveringsservice voor onderkomen van de volgende nacht
• mogelijkheid om kleding en uitrusting te drogen
• aanbod van regionale maaltijden en gebruik van streekproducten
• aanbod van lunchpakket
• beschikbaarheid van wandelkaarten en weersinformatie
• beschikbaarheid, verhuur en verkoop van wandelkaarten en dienstregelingen  
 voor openbaar vervoer

PiCTOGRAMMEN

Op de volgende bladzijden stellen 
wij u de “Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland” voor. 
Elke presentatie geeft u een 
eerste overzicht van de prijzen, 
maar ook de kenmerken van 
het desbetreffende bedrijf in de 
vorm van pictogrammen.

Restaurant

Dieetkeuken

Wijnmakerij

Wijnproeving

Eigen garage

Eigen parkeerplaats

Tuin/gazon

Kamer met balkon

Tv op de kamer

Telefoon op de kamer

Businesskamer (wifi)

Niet-rokerskamer

Kinderbed

Rolstoelvriendelijk

Lift

Huisdieren op aanvraag

Overdekt zwembad

Openlucht zwembad

Sauna

Solarium

Fietsverhuur

Fietsenstalling

Allergievriendelijk

ACCOMODATiEKENMERKEN

Door de ADFC kwaliteitsgekeurde accommodaties met aanbiedingen voor fietsers.  
Minimale eisen:
• mogelijkheid tot enkele overnachting
• afsluitbare fietsenstalling gedurende de nacht
• mogelijkheid om kleding en uitrusting te drogen 
• aanwezigheid van de belangrijkste gereedschappen voor fietsen 

SERViCEQUALiTäT DEUTSCHLAND

De volgens “ServiceQualität Deutschland” gekwalificeerde ondernemingen 
beschikken over een kwaliteitsmanagement om zo voorbeeldig mogelijk aan 
de wensen van hun gasten tegemoet te kunnen komen. Deze ondernemingen 
worden in het bijzonder gekenmerkt door hun efficiënte interne procedures 
en continue werknemersintegratie. Verdere informatie over dit initiatief kunt u 
vinden op www.servicequalitaet-rlp.de

Pictogrammen: Deutscher Hotelführer© van 
DEHOGA; www.hotelguide.de

Aan dit label kunt u zien of een 
gastheerbedrijf een restaurant /  
horecabedrijf is of overnachtingen 
aanbiedt – of een combinatie 
van beide. 

BETT+BiKE

HET MOEZEL-KWALiTEiTSLABEL “ZERTiFiZiERTE QUALiTäT”

Het Moezel-kwaliteitslabel “Zertifizierte Qualität” is uw expliciete garantie voor 
kwaliteit.  
Bedrijven, uitspanningen en producten uit de streek mogen dit label alleen 
voeren, wanneer zij zich met regelmatige tussenpozen door onafhankelijke 
testinstituten volgens strenge richtlijnen laten controleren. Het label geeft 
consumenten en gasten aldus zekerheid dat zij een hoogwaardige voor de 
streek kenmerkende dienst of product kopen. Voorwaarde voor erkenning als 
“Qualitätsgastgeber MOSEL WeinKulturLand” is deelname aan niveau 1 van het 
kwaliteitsinitiatief “Servicequalität Deutschland in Rheinland-Pfalz” en het 
mededingingsprogramma “Der Beste Schoppen“, alsmede een sterrenclassifi- 
catie volgens de criteria van de DTV of DEHOGA. De gastbedrijven, die door 
middel van het logo “Zertifizierte Qualität” een door letters gekenmerkt niveau 
aangeven, zijn speciaal opgeleide enthousiasten. Zij verwennen hun gasten tot 
in de details met opmerkelijke service, perfecte voorzieningen en fantasierijke 
arrangementen. Bij hen is van “doorsnee” geen sprake. Hier kunt u op rekenen. 
De ingrediënten op de menu's zijn altijd vers en veelal afkomstig van natuurlijke 
of biologische landbouwbedrijven of volgens de regels voor het welzijn van 
dieren opererende veeteeltbedrijven in de Moezelstreek of in Eifel en Hunsrück. 
De keuken is soms licht en creatief, dan weer stevig en landelijk – even afwisselend 
als het landschap. De wijn behoort tot de topklasse en is veel meer dan een 
kostelijke ervaring voor het gehemelte. Het is een fascinerende wereld op zich, 
met verhalen op de wijngaard of rondleidingen door schilderachtige wijnkelders. 
Indien gewenst, kunt u over de schouder van de wijnmaker meekijken of zelfs 
helpen bij het werk. Uw gecertificeerde gastheren in de Moezelstreek zijn een 
toegangspoort tot een kwalitatieve en uiterst individuele onderbreking van de 
dagelijkse sleur.
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Ferien-Weingut birkenhof
Familie Kettern
Kettergasse 14
54498 Piesport
Tel. +49(0)6507/2403 · Fax 938333
info@weingutbirkenhof.de
www.weingutbirkenhof.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p a. A. 38 - 40 
2p 4 25 - 28 

P ★★★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Weinhaus
neuerburg
Bahnhofstraße 2
54317 Kasel / Ruwer
Tel. +49(0)651/52123 · Fax 9950086 
info@weinhaus-neuerburg.de
www.weinhaus-neuerburg.de

6564

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 8 77 - 87 29
2p 52 52,50 - 63,50 29	
Suite 1 67,50 - 81 29	

★★★★

landhotel restaurant  
Hausbrauerei blesius Garten
Olewiger Straße 135
54295 Trier
Tel. +49(0)651/36060 · Fax 360633 
info@blesius-garten.de
www.blesius-garten.de

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

 ★★★ superior★★★ superior

Hotel  
nitteler Hof

Hotel  
Deutscher Hof

Weinstraße 42
54453 Nittel
Tel. +49(0)6584/99360 · Fax 993610 
marco@hotelnittelerhof.eu
www.hotelnittelerhof.eu

Südallee 25
54290 Trier
Tel. +49(0)651/97780 · Fax 9778400 
info@hotel-deutscher-hof.de
www.hotel-deutscher-hof.de

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Hotel restaurant
Klosterschenke
Klosterstraße 10
54293 Trier
Tel. +49(0)651/968440 · Fax 9684430
info@hotel-klosterschenke.de
www.hotel-klosterschenke.de

★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p  58 - 79 25
2p  44 - 49,50 25
3p  39 - 45 25

 Aant. Personen van tot 
 1 2 65 75
 1 3 65 85

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

aparthotel-panorama

★★★       F ★★★★

Noviander Weg 1a, 3
54518 Osann-Monzel
Tel. +49(0)6535/944805 · Fax 944813
info@aparthotel-panorama.de
www.aparthotel-panorama.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 50 16
2p 3 40 - 45 16
3p 1 34 16
Suite 1 60 

 Aant. Personen van tot 
 1 2 60 
 1 4 80 

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

De gezellige kamers (op aanvraag ook 
als eenpersoonskamers te boeken) in 
ons apart, uit karakteristieke Moezel- 
leisteen opgetrokken gastenverblijf nodi- 
gen u uit om u te ontspannen.

Wijnproevingen en streekgerechten 
worden aangeboden. Geopend van midden maart tot 

midden november

Uitstekend door een familie gerund 
comforthotel aan de rand van de idylli-
sche, erkende badplaats Osann-Monzel 
bij Bernkastel-Kues. Klassieke seizoens-
gebonden streekgerechten, fine dining- 
restaurant, eigen distilleerderij en tradi-
tionele particuliere wijnmakerij. Tal van 
excursiemogelijkheden, aangrenzende 
wandelpaden (Jakobsweg, Moselsteig), 
Nordic-walking-routes en wijnpad. Huif- 
kartochten, wijnproevingen, fietsverhuur 
en sauna. 

Deelnemer aan de initiatieven “Regional- 
Erste-Wahl”, “Wanderbares Deutschland” 
en “Haus der besten Schoppen”.

Wandel-, wijn- 
en welbehagenhotel  
direct aan de moselsteig

Restaurant 's Maandags gesloten
Dinsdag t/m zondag  
12:00-14:00 en 18:00-22:00

Openingstijden:  
Wo-vr vanaf 14:00  
('s winters vanaf 16:00), 
Za+zo vanaf 11:00 
Gesloten: maandag en dinsdag

öffnungszeiten: kein Ruhetag

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 3 65 24,50
2p 20 42,50 24,50

Wij zijn een klein maar elegant parti-
culier 3-sterren Superior Hotel in het 
hart van Nittel aan de prachtige Bo-
venmoezel. Kom onze mooie streek en 
de charme van een modern Moezelhotel 
ontdekken. Binnengehaald als gast, 
uitgezwaaid als vriend: dat is onze be-
proefde filosofie. Ons hotel is een om-
gebouwd en totaal gerenoveerd en 
gemoderniseerd wijnhuis, gebouwd in 
het begin van de 19e eeuw. Het restaurant 
heeft een open keuken met houtskool-
grill. Geniet van onze mediterrane keuken 
met de wijnen van onze lokale wijnma-
kers, in het bijzonder de Elbling, de 
oudste wijnrank van Duitsland.

Centraal gelegen particulier 3-sterren 
superior-hotel. Kamers met Tempur- 
matrassen, koffie- en theeset, strijkijzer 
en -plank.

Sauna met dampbad, tepidarium,  
jacuzzi en solarium. Massages en be-
autybehandelingen op aanvraag.

 Aant. Douche/wc HP VP
1p  60 - 105 25 35
2p  40 - 80 25 35
3p  33 - 55 25 35
Kamers 98
Bedden 170

Dit wijnhuis met bijhorende bodega 
en bar is uniek in het Ruwertal. In het 
wijnhuis kunt u Ruwerwijnen uit eigen 
wijngaard en van diverse andere wijn-
makerijen proeven en kopen. De keuken 
biedt verse streekgerechten met een 
bijzonder trekje. De romantische ligging 
direct aan de Ruwer nodigt uit tot ver-
pozen.

Weinhaus Neuerburg:  
Genieten aan de oever.

Te midden van wijnbergen, verblijft  
u in particulier Hotel Blesius Garten 
midden in de natuur en toch dicht bij 
het centrum. Het hotel biedt een unieke 
combinatie van 4-sterrenhuis met 
zwembad en spa, huisbrouwerij met 
brouwkamer en grote biertuin, en een 
à la carte-restaurant met verfijnde lan-
delijke keuken. Geniet van de gezellige 
landelijke sfeer van ons huis en bezoek 
Trier, oudste stad van Duitsland. 

Openingstijden: geen rustdag

Het ligt ons dagelijks streven om het 
onze gasten zo goed mogelijk naar de 
zin te maken en het is onze passie hen 
te onthalen op een zorgeloos verblijf!

Laat u zich gerust door ons verwennen:
– ontspanning achter kloostermuren
– individuele, stijlvol ingerichte kamers
– eten in de historische kloosterkapel
– ontbijt op de voormalige kruisgang
– vertoeven in de zomerlindentuin met 

uitzicht op de Moezel
– verse keuken met seizoenproducten 
– fijne gastronomische menu's maar 

ook eenvoudige, eerlijke gerechten
– direct gelegen aan het Moezelfiets-

pad; 2 km van het Kyll- en Ruwer-
hochfietspad

– 2 nieuwe vakantiewoningen in 
liefderijk gerestaureerde voor- 
malige boerderij met uitstekende 
voorzieningen: compleet ingerichte 
woonkeuken, grote slaapkamers

Wij hopen u spoedig persoonlijk te 
kunnen begroeten!

Klosterschenke –  
Een verblijf om te genieten!

Restaurant Tijdens het hoofdseizoen 
dagelijks geopend. Buiten seizoen ma+di 
gesloten! (half oktober tot half april)
Openingstijden restaurant:  
ma-vr 15:00-23:00, za+zo: 12:00-23:00 
Restaurantkeuken geopend: 
ma-vr 18:00-21.30  
za+zo: 12:00-14:00 en 18:00-21.30 
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Hotel Zeltinger-Hof
Gasthaus des rieslings
Kurfürstenstraße 76
54492 Zeltingen-Rachtig
Tel. +49(0)6532/93820 · Fax 938282
erlebnis@zeltinger-hof.de
www.zeltinger-hof.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 52 - 72 20 25 
2p 26 43 - 73 20 25
3p 10 45 - 66 20 25
Suite 1 68 - 89 20 25

★★★ superior

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Hotel und Weingut
brauneberger Hof
Moselweinstraße 136
54472 Brauneberg
Tel. +49(0)6534/1400 · Fax 1401
hotel@braunebergerhof.de
www.braunebergerhof.de

★★★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)
 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 79 - 95 23
2p 10 53 - 65 23
3p 1 56 23
Suite 3 59 - 85 23
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Herberge  
alte lateinschule
Kirchgasse 23
56841 Traben-Trarbach
Tel. +49(0)171/3843601 
post@altelateinschule.com
www.altelateinschule.com

 Aant. Douche/wc HP VP
8p 1 18 - 21 

★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Weinhaus  
Schöne  
aussicht
Schloßstraße 14
56843 Starkenburg
Tel. +49(0)6541/1698 · Fax 5870 
info@weinhaus-schoene-aussicht.de
www.weinhaus-schoene-aussicht.de

Hotel Weinhaus  
Gonzlay
Am Goldbach 3
56841 Traben-Trarbach
Tel. +49(0)6541/8360 · Fax 836170 
info@gonzlay.de
www.gonzlay.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 7 38 - 45 18 30
2p 20 38 - 43 18 30
3p 3 35 - 40 18 30

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Hotel  
trabener Hof
Bahnstraße 25
56841 Traben-Trarbach 
Tel. +49(0)6541/70080 · Fax 700888
info@trabener-hof.de
www.trabener-hof.de

★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 4 65 - 79 22 
2p 18 44 - 65 22 
3p 3 40 - 55 22 

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Hotel moselschild
oliver‘s restaurant
Im Hüwel 12-14
54539 Ürzig
Tel. +49(0)6532/93930 · Fax 939393
info@moselschild.de
www.moselschild.de

★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 70 29 
2p 10 40 - 62,50 29 

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

märchenhotel
Kallenfelsstraße 27
54470 Bernkastel-Kues
Tel. +49(0)6531/96550 · Fax 1432
info@maerchenhotel.com
www.maerchenhotel.com

★★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 75 36
2p 14 55 - 80 36

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Gastronomie en vakantie met een 
“wow”-effect
Zeltinger-Hof is een pension vol verras-
singen. Wij bieden een unieke Moezel-
gastronomie-ervaring. Uw gehemelte 
wordt verwend door onze uitstekende 
keuken, uiteraard met gebruik van verse 
streekproducten, deels uit biologische 
landbouw.

Met meer dan 150 wijnen bieden wij een 
ongeëvenaarde keus uit de allerbeste 
wijnen van gerenommeerde en lokale 
wijnmakers.

Het hotel is echter niet alleen in culinair 
opzicht nauw met de streek verbonden 
– het thema Moezelwijn is op meerdere 
manieren in accommodaties verwerkt.

Kom bij ons te gast en word ook een 
“Moezelfan”!

Familie Reis

meer dan 150  
open topwijnen.

Met een schat aan ideeën is dit histori-
sche wijngaardhuis uit 1750 – één jaar 
jonger dan Goethe – liefdevol gerestau-
reerd tot een van de beste adressen aan 
de Moezel. Zo is een toevluchtsoord voor 
ontspanning ontstaan, voorzien van alle 
moderne comforts in een warme, aan-
gename sfeer.
De speciale aandacht voor kleine details 
en de individuele, uiterst vriendelijke 
service bieden het comfort dat wordt 
aanbevolen door erkende hotelgidsen 
zoals Varta, Michelin, Feinschmecker, 
Slow Food, Schlemmer, Marco Polo en 
Dumont.
Historisch wijnbouwershuis met gour-
metzaal | eigen wijnmakerij met proeve-
rij & wijngaardbezoeken | lift naar alle 
verdiepingen | individuele wellness-suites. 

Rustdag:  
donderdag – niet voor de huisgasten
Mei - oktober van 12:00-17:00 koude keuken  
18:00-21:00 warme keuken
Zo + feestdagen 12:00-14:00 warme keuken 

Ons Moezelhotel met zijn prachtige 
panoramaterras ligt direct aan het wan-
delpad Moselsteig.
Geniet vanaf ons grote zonneterras van 
het ongeëvenaarde uitzicht op de 
prachtige Moezel en de unieke wijn-
gaard “Ürziger Würzgarten”. Hier kunt u 
heerlijk uitrusten met een sprankelend 
glas Riesling en onze meerdere malen 
bekroonde keuken.
Met fantasierijke creaties die alle zintui-
gen aanspreken, verwelkomen wij u in 
“Oliver's Restaurant” in een liefdevol in-
gerichte omgeving of op ons zonneter-
ras met een uniek uitzicht op het uitge-
strekte Moezellandschap. Ons gastvrije 
team zal er alles voor in het werk stellen 
om te zorgen dat u zich helemaal thuis 
voelt. Overtuig uzelf van onze uitsteken-
de keuken en laat u culinair verwennen.

Comfortabele moderne kamers met bal-
kon en adembenemend uitzicht over de 
Moezel. Badkamer met douche/wc, 
föhn, opmaakspiegel en cosmetische ar-
tikelen. De kamers beschikken over een 
zithoekje met bureau, telefoon, kluis, 
minibar, flatscreen-tv en gratis wifi. 

moezel, genieten,  
belevenis

Restaurant gesloten op donderdag 
behalve feestdagen, het hele jaar 
geopend

Het themahotel bestaat uit verscheidene 
kamers, die vernoemd zijn naar figuren 
uit sprookjes en sagen. Om uw verblijf in 
Bernkastel-Kues tot een ware belevenis 
maken, worden diverse arrangementen 
rondom het thema “sprookjes” aange-
boden, waarin ook de regionale wijncul-
tuur wordt betrokken. Het huis beschikt 
over een eigen koksschool en een well-
nesscentrum voor paren.

Exclusief wonen  
en eten in een  
cultuurmonument

Kerstweek gesloten
Januari - Pasen: Maandag, dinsdag en 
woensdag gesloten
Pasen - december: dagelijks geopend

brauneberger Hof, waar  
u met een glimlach wordt 
ontvangen

De unieke locatie boven een 400 jaar 
oude Latijnse school biedt vele moge-
lijkheden om een rustig plekje te vinden 
en van het schilderachtige Moezel-
landschap te genieten. In de door wijn-
gaarden omringde tuin of in de gezellige 
groepsruimte kunt u prettig zitten. 

U slaapt in comfortabele bedden in de 
slaapruimte direct onder het dak. U 
kunt uw eigen slaapzak meenemen of 
gebruik maken van ons aanbod van 
beddengoed, dekens en handdoeken. 

Heerlijk ontbijt.

De naam zegt alles! 

Als u hoger klimt in de heldere lucht 
van de Hunsrück, schimmert beneden 
in het dal de rivier en in de verte het 
ruige Eifellandschap.

Bankjes langs de paden door de wijn-
gaarden nodigen u uit om even te rusten. 

Ontspan u met een aangenaam ver-
blijf in ons “belle vue” met uitstekende 
Moezelwijn, regionale keuken en zelf-
gemaakt gebak.

Comfortabele kamers, groot tuinterras 
met panoramisch uitzicht. 
 
U bent van harte welkom!

Gesloten: woensdag

– Hotel-wijnhuis Gonzlay, gelegen aan 
de Moezeloever van de Trarbacher Seite

–  Goethe-wandelpad 
–  Gastvrijheid van de Moezelstreek 
–  Hotelkamers: balkon met prachtig 

uitzicht over Moezel en wijngaar-
den van de Ondermoezel

–  Overdekt zwembad: afmetingen 
5x10 m, watertemperatuur 28-30° C

–  Wijnmakerij en verzending

Openingstijden hotel:  
Carnaval tot 5.1.2015, geen rustdagen

Hotel Trabener Hof is een charmant,  
historisch gebouw in het hart van de  
Jugendstilstad Traben-Trarbach aan de 
Moezel – direct tegenover het oude 
raadhuis uit de 19e eeuw.

Al 111 jaren lang wordt gastvrijheid hier 
met een hoofdletter geschreven. Het 
huis, gebouwd 1898, is in 1998 aan een 
totale renovatie onderworpen. Vandaag 
presenteert het zichzelf in een moderne 
mediterrane stijl en wordt voortdurend 
verfraaid en verbeterd.

De smaakvolle combinatie van esthe-
tiek, culinaire kunst en vriendelijkheid 
van al het personeel staat garant voor 
een aangenaam verblijf in Trabener Hof.

De omgeving van het hotel biedt vele 
mogelijkheden om uw vrije tijd door te 
brengen: fietsen, wandelen, zwemmen 
in de Kurtherme, inline-skaten, wijn-
proevingen, boottochten en nog veel 
meer.

Charmant 
om te genieten 
en te verpozen

Restaurant gesloten op zondag
Hotel: Januari / februari gesloten

All-in pag. 56



68 69

Hotel-Weinhaus
Halfenstube
Moselweinstraße 30
56820 Senheim-Senhals
Tel. +49(0)2673/4579 · Fax 4133
info@halfenstube.de
www.halfenstube.de

★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 1 40 - 45 17,80
2p 18 40 - 80 17,80
suite 1 70 - 80 17,80

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Wijngaard en wijnhuisje 
august Croeff
Bachtalstraße 14
56858 Neef
Tel. +49(0)6542/962558 · Fax 961642
info@weingut-croeff.de
www.weingut-croeff.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 1 30 - 33 
2p 4 22 - 25 

P ★★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

·  Hotel direct aan het Moezelfietspad 
gelegen

· Moderne, verzorgde kamers voor 
niet-rokers (deels met uitzicht op de 
Moezel en/of balkon)

· Restaurant met streekkeuken 
(halfpension en à la carte)

· Gezellige Riesling-lounge

· Idyllische, unieke Moezelterrassen

· Specialiteiten uit de streek

· Gevarieerde arrangementen

· Belevenis- / wandelprogramma's

· Advent- & Nieuwjaarsarrangement

· Gratis parkeren bij het hotel

· Fietsenstalling, fietsonderdelen

· Wandelkaarten / informatie

· Gratis wifi

Een idyllisch  
plekje om zelf  
te ontdekken!

Geopend 20.03 - 11.11.2014  
en advent & Nieuwjaar

Onze wijnmakerij met pension en wijn- 
huisje zijn gesitueerd in het romanti-
sche dorp Neef aan de Moezel. Dat ligt 
midden in de Calmont-regio, tussen de 
bekende Moezelsteden Cochem en Zell. 
Onze vakantie-wijnmakerij biedt behalve 
heerlijke wijnen en sekt ook speciali-
teiten met wild zwijn uit de regio.  
Bovendien kunnen onze gasten met 
het gastenkaartje van het openbare 
streekvervoer het gebied Cochem- 
Zell kosteloos per bus verkennen.
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mosel-landhaus  
Hotel oster
Moselweinstraße 61-63
56814 Ediger-Eller
Tel. +49(0)2675/232 · Fax 1570 
hotel-oster@t-online.de
www.hotel-oster.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 48 15
2p 12 38 15
3p 3 37 15
Suite 1 52 15

★★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Wald villa
Üssbach
Bad Bertricher Straße 13 - 14
56859 Alf/Mosel
Tel. +49(0)6542/96356-13 · Fax 96356-14
info@villa-uessbach.de
www.villa-uessbach.de

F ★★★★   F ★★★★★

 Aant. Personen van tot 
 5 1 - 4 50 

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

Winzerhof
Weingut müller
Schulstraße 23
56843 Burg
Tel. +49(0)6541/9949 · Fax 5294
info@muellerwein.de
www.muellerwein.de

P ★★★   F ★★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 3 35,50 - 39 
2p 3 25,50 - 29 

 Aant. Personen van tot 
 4 2 - 5 55 90

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Flairhotel
bömers mosellandhotel
Ferdinand-Remy-Straße 27
56859 Alf
Tel. +49(0)6542/2310 · Fax 1275
info@boemershotel.de
www.boemershotel.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 6 49 - 79 28,80  
2p 25 45 - 67,50 28,80 
3p 2 35 - 60 28,80 
Suite 2 63 - 75 28,80 

★★★ superior

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Gästehaus
Heidhof
Schulstraße 27
56843 Burg/Mosel
Tel. +49(0)6541/83940 · Fax 839428
info@heidhof.de
www.heidhof.de

P ★★★★   F ★★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 1 39 - 43 
2p 5 32 - 36 

 Aant. Personen van tot 
 4 2 - 4 55 79

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Hartelijk welkom in de in 2012/13 prach-
tig gerestaureerde Wald Villa Üssbach!

In 5 moderne, ruime en luxueus inge-
richte appartementen, deels met **** of 
*****, kunt u genieten van het uitzicht op 
de Üssbach en het prachtige bos. Wij no-
digen u graag voor een verblijf in onze 
met veel aandacht voor detail uitgerus-
te appartementen.

De moderne en luxe ingerichte apparte-
menten bieden u alle comfort en gemak. 
Zij zijn tussen de 30 en 50 m2 groot en 
beschikken alle over een afzonderlijke 
slaapkamer, douchebad met wc, woon-
vertrek met eethoek en volledig uitge-
ruste keuken in het woonvertrek. Eigen 
parkeerplaats, direct aan huis gelegen. 
Ontspan u in onze direct aan de Üssbach 
grenzende 3500 m2 grote parkachtige 
tuin met ampele zit- en ligplaatsen, bar-

becue en vuurkorf. Ontbijtmand en aan-
komstpakket mogelijk op aanvraag. 
Kom bij ons genieten van een heerlijke 
vakantie.

Wij zien er naar uit u als gasten te mogen 
begroeten.

Genieten, ontspannen,  
welzijn. Een droomvakantie  
aan de moezel.

Ons wijnhuis is gelegen aan de rustige 
rand van Burg, te midden van wijngaar-
den met een adembenemend vrij uit-
zicht op de Moezelvallei.

Een verblijf in onze nieuwe, comfortabel 
ingerichte appartementen en tweeper-
soonskamers belooft u een ontspan-
nende vakantie. Bij ons pakt u graag uw 
koffer uit.

Geniet van Michaela's overheerlijke ont-
bijt en de kostelijke wijnen uit Christophs 
wijnkelder. 

Breng ons een bezoek en ervaar live 
onze liefde voor wijn en ons Moezelcul-
tuurlandchap.

Probeer ons – wij zullen u verrassen!

Wij zien uit naar uw komst: Christoph, 
Michaela, Isabelle en Philipp Müller

Ervaar live onze 
liefde voor het  
moezeldal

Geen rustdag

Flair-Bömers Mosellandhotel biedt heer- 
lijke rust in een landelijke stijl. Geniet 
van onze kostelijke maaltijden en uitste-
kende wijnen, van de zonnige ontbijten 
op het ruime tuinterras en de gezellige 
avonden in de hotelbar. Onvergetelijke 
dagen in “Flair-Hotel 2013”. Hemels 
slaapcomfort in nieuwe boxspringbed-
den met uitzicht over de wijngaarden of 
de hoteltuin. Lift, balkon, safe, flatscreen 
en, last but not least, gratis internet in 
alle gastenkamers. De restaurantkeuken 
verfijnt regionale producten, zowel bij 
het ontbijtbuffet als voor de 4-gangen-
maaltijden van het halfpension en een 
breed scala aan à la carte specialiteiten. 
Onze aanbevelingen door Slow Food, 
VARTA-TIPP en Michelin geven blijk van 

de versheid van onze streekproducten 
en de prestaties van de landhuiskeuken 
van onze chef en zijn team. 

Een wereld vol  
rust en genot

Geen rustdag

Gastenkeuken, zomerterras, ontbijtservice, 
fietsenstalling, barbecuehut.
Gesitueerd tussen duizenden wijnranken, 
met een prachtig uitzicht over het Moezel- 
landschap. Of u nu de voorkeur geeft 
aan het ontluikende dal in de lente, het 
weelderige groen van de zomer of de 
gouden kleuren van de herfst: familie 
Conrad van de Heidhof heet u welkom. 
In de vinotheek van de Heidhof kunt u 
sprankelende sekt en elegante Riesling 
proeven. Sigrid, uw begeleidster bij de 
wijnervaring biedt
- Moezel uit eerste hand
- vanuit een persoonlijk perspectief
- met bijzondere interesse
- met oog voor detail
- met fantasie

Moezel ervaren? Heidhof bezoeken! 

Wij zien uit naar uw komst! 
Uw familie Conrad.

te midden van 
1.000 wijnranken!
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moselstern Hotel  
Weinhaus Fuhrmann

moselstern Hotel 
Zum guten onkel

moselstern
parkhotel Krähennest

Moselweinstraße 21
56821 Ellenz-Poltersdorf
Tel. +49(0)2673/9310 · Fax 931464
info@moselstern.de
www.moselstern.de

Bergstraße 6
56814 Bruttig-Fankel
Tel. +49(0)2671/7141
info@moselstern.de
www.moselstern.de

Auf der Kräh 2
56332 Löf
Tel. +49(0)2605/8080 · Fax 808180
info@moselstern.de
www.moselstern.de

★★★ ★★★★★★ superior

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 8 32 - 58 13,50 22,50
2p 33 24 - 50 13,50 22,50
3p 8 22 - 45 13,50 22,50
4p 6 22 - 45 13,50 22,50

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 4 40 - 90 13,50 22,50
2p 35 30 - 70 13,50 22,50
3p 15 27 - 65 13,50 22,50

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 5 80 - 210 19,50 31
2p 70 60 - 150 19,50 31
3p 15 54 - 100 19,50 31
Suite 4 130 - 150 19,50 31

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Ons familie-gerunde 3-sterrenhotel 
ligt direct aan de Moselsteig en het 
Calmont-klauterpad en is omringd 
door schilderachtige wijngaarden. Het 
biedt accommodatie in een landelijke 
stijl die een ontspannen vakantie be-
looft. Behalve een uitgebreid ontbijt-
buffet bieden het restaurant en het 
café een keus aan streekgerechten 
(wild) en een grote selectie wijnen.  
Vermoeide voeten kunnen op verhaal 
komen in onze beautyportal.

Direct aan de door de zon verwende oever van de Moezel 
staat ons hotel Weinhaus Fuhrmann. Het prachtige uit-
zicht over de Moezel vanaf het grote terras of uw balkon 
zal u zeker bekoren. Geniet tijdens uw verblijf van een 
boottocht op de Moezel of benut de mogelijkheden voor 
de allermooiste wandelingen door een uniek natuur-
landschap.

Ons gasthuis Zum guten Onkel wordt gekenmerkt door 
zijn gezellige, voor de Moezelstreek typische rustieke 
stijl en stelt reeds sinds 1890 alles in het werk om zijn 
gasten op de best mogelijke manier te verhalen.

Of u nu houdt van wandelen, watersporten, fietsen of 
een andere actieve sport – ons gasthuis is het ideale uit-
gangspunt voor tochten langs de Moezel, de Hunsrück 
of de Eifel.

Het hotel met bijna 100 kamers en een uniek groot well- 
ness- en beautycentrum met binnen- en buitenbad en 
een klein zandstrand is idyllisch gelegen op de hellingen 
van de Moezel. 

In de omgeving vindt u eersteklas wandelpaden, bij-
voorbeeld voor ontdekkingstochten naar de vele kastelen, 
zoals de nabije Burg Eltz of Burg Thurant.

Geopend van maart tot november Geopend van maart tot november

Het hele jar door geopend

Gesloten: dinsdag tot 17:00
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Hotel
traube
Alte Moselstraße 2
56332 Löf
Tel. +49(0)2605/98080 · Fax 9808100
info@mosel-hotel-traube.de
www.mosel-hotel-traube.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 2 51 - 64 15 
2p 44 38 - 48 15 
3p 2 34 - 44 15 33

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Gasthaus  
langen
Oberdorfstraße 6
56332 Löf-Kattenes
Tel. +49(0)2605/4575 · Fax 4348 
info@hotel-langen.de
www.hotel-langen.de

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 3 40 - 55 13
2p 20 30 - 35 13
3p 3 27 - 31,50 13

 Aant. Personen van tot 
 3 2 - 4 60 90

Vawo  (prijs per dag incl. servicekosten in €)

F ★★★

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

mosel-pension 
Gästehaus Christiane
Salzwiese 27
56332 Brodenbach
Tel. +49(0)2605/9627450 · Fax 9627451
Post@Haus-Christiane-Brodenbach.de
www.Haus-Christiane-Brodenbach.de

 Aant. Douche/wc HP VP
2p 4 30 

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

P ★★★

Hotel 
Forellenzucht
Baybachtal Am Briel 1
56332 Burgen / Macken
Tel. +49(0)2605/4640 · Fax 2488
info@hotel-forellenzucht.de
www.hotel-forellenzucht.de

 Aant. Douche/wc HP VP
2p 5 29 - 35 15 22
Suite 2 30 - 40 15 22 

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

★★ superior

Ferienweingut
villa Hausmann
Neustraße 4+7 
56821 Ellenz
Tel. +49(0)2673/1710 · Fax 1596
villa.hausmann@t-online.de
www.weingut-hausmann.de

★★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 1 38 14
2p 2 38 14
suite 6 43 - 50 14

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Winzerhof Gietzen
Moselstraße 70
56332 Hatzenport
Tel. +49(0)2605/952371 · Fax 952372
service@winzerhof-gietzen.de
www.winzerhof-gietzen.de

P ★★★★

 Aant. Douche/wc HP VP
1p  37,50 - 47 
2p 10 29,50 - 44 

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Genießen Sie unsere Gastfreundschaft, 
ausgezeichnete Weine, die Frischeküche 
am Abend und Ihren Aufenthalt in einem 
der neuen Lux Appartements. Buchen Sie 
attraktive Angebote und Arrangements 
für 2, 5 oder 7 Tage.

Schloß-Hotel
petry
St. Castor Straße 80
56253 Treis-Karden
Tel. +49(0)2672/9340 · Fax 934440
info@schloss-hotel-petry.de
www.schloss-hotel-petry.de

★★★ superior

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 10 54 - 90 23 33
2p 55 44 - 80 23 33
3p 8 40 - 70 23 33

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

Ons hotel is een particulier bedrijf dat al 
sinds 1852 in bezit van onze familie is. 
Trakteer uzelf op de verfijnde ambiance 
in landelijke stijl, de onberispelijke service 
en de natuurlijke, ongedwongen sfeer – 
hier bent u te gast, hier zult u zich thuis 
voelen. Ervaar de gezellige atmosfeer 
van de Moezelstreek in een charmante 
omgeving.

Vakantie op zijn best – dat kunt u met 
ons ervaren. Het romantische wijndorp 
Löf ligt aan de zonnige Ondermoezel, 25 
km van Koblenz, en is door zijn centrale 
ligging een ideaal uitgangspunt voor 
wandelingen door de wijngaarden en 
de bossen, boottochten op de Moezel, 
watersport en fietsen, en uitstapjes in 
de omgeving. Geniet van wijn en straat-
feesten en de warme gastvrijheid van de 
inwoners van de Moezelstreek. Laat u 
inspireren door een van de mooiste  
vakantiebestemmingen van Duitsland!

Het beste uit onze keuken en kelder is 
voor onze gasten “net goed genoeg”! 
Laat u door onze chef-kok verwennen 
met de huisgerechten en Moezelspecia-
liteiten of een internationaal gerecht. 
Geniet daarbij van uitmuntende Moezel- 
wijnen en verzorgde drankjes. Voor eve-
nementen tot 150 personen. Hier 
smaakt het goed!

vakantie op zijn 
best ...

Geen rustdag

Welkom aan de prachtige Ondermoezel!

In de vriendelijke, informele sfeer van 
onze accommodatie wachten u comfor-
tabele gastenkamers met douche/wc. 
Satelliet-tv, wifi. Bij geselecteerde Moezel- 
wijnen serveren wij regionale kostelijk-
heden. Wij zien uit naar uw komst!
Van Pasen tot oktober doorlopend 
geopend, in de winter: gesloten op 
dinsdag en woensdag

Rustig gelegen aan de bosrand – 
slechts enkele minuten gaans van het 
dorpscentrum en de Moezel. 

Een ideale startplek voor uw wande- 
lingen en uitstapjes met de fiets of de 
motor. 

Ter ontspanning bieden wij diverse 
massages in ons gasthuis aan. Alle  
kamers zijn uitgerust met moderne tv 
met afstandsbediening en wifi. 

Uitgebreid ontbijt. 

Heel het jaar doorlopend geopend

Een klein familie-gerund hotel midden 
tussen gemengde bossen, direct aan 
het droompad “Murscher Eselsche”. 

Uitgangspunt voor meerdere wandel-
paden.

Mooie kamers, ontspannende rust, 
mogelijkheid tot vissen. Doorlopend 
warme maaltijden. Specialiteit: verse 
en gerookte forellen, gerechten met 
wild uit eigen jacht.

Openingstijden: 11.30-20:00,  
's maandags gesloten

Momenten van genot: Een fruitige Ries-
ling, het getjilp van zwaluwen, een ge-
sprek met vrienden, lekkere hofkeuken 
op de wijngaard, smaakvol ingerichte 
gastenkamers, een lommerrijke, roman-
tische wijnmakerij: Stap uit de sleur en 
kom genieten! Heerlijke wandelingen 
over droompaden, wijn proeven op de 
wijngaard of wijnmakerij, hofschenkerij 
in het weekend: Balsem voor de ziel. 

Wij willen u graag begeleiden op uw 
ontdekkingsreis langs de Moezel en uw 
enthousiasme over dit unieke land-
schap met zijn heerlijke wijnen met u 
delen.

Wijn, genot en  
levensvreugde aan  
de ondermoezel

Op wijnhof Gietzen heten wij wande-
laars van harte welkom. 

De familie Bell heet u welkom in slothotel 
Petry. Breng uw vakantiedagen door in 
volle rust, genietend van creatieve verse 
gerechten van Oliver Bell in de bodega 
of in gastronomisch restaurant “Schloß- 
stube”. In de “Belle Étage” bij Wellness, 
Wein & Wohlfühlen kunt u zich heerlijk 
ontspannen met oneindig veel feeling 
voor al wat natuurlijk is, met massages, 
cosmetica, baden, dampbad, infrarood-
cabine, douche-ervaring, ijsfontein en 
jacuzzi. 

Wij zullen u met professionele aandacht 
verzorgen. Kiest u maar, waar u aange-
naam wilt verblijven: 

statig en smaakvol in de 35 m2 grote 
comfortkamer Kohlbecher, modern en 

elegant met boxswing-bed en aquaclean 
in Superior, of informeel en gezellig in 
de kamers van het slot of gastenverblijf. 

De nabije kastelen Eltz en Pyrmont be-
toveren eenieder.

Een slot vol  
mogelijkheden!

Centraal gelegen  
t.o.v. moselsteige- 
etappes 15-19

Geopend van begin april tot eind oktober
Bodega / restaurant:  
dagelijks van 18:00-22:00,  
's woensdags gesloten

Geniet van onze gastvrijheid, uitmuntende 
wijnen, verse avondkeuken en uw verblijf 
in een van onze nieuwe luxe apparte-
menten. Boek een van de aantrekkelijke 
aanbiedingen en arrangementen voor 2, 
5 of 7 dagen.
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Hotel
lellmann - ludwig GmbH
Alte Moselstraße 36
56332 Löf 
Tel. +49(0)2605/98070 · Fax 9807333
hotel.lellmann@t-online.de
www.hotel-lellmann.de

★★★ superior

 Aant. Douche/wc HP VP
1p 5 55 19,50 25
2p 45 55 19,50 25
3p 8 45 19,50 25
suite 2 65 19,50 25

Kamer   (overnachting+ontbijt p.p. in €)

72

Fax: +49(0)6531-973333

Aan
Mosellandtouristik GmbH
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues

Dit veld wordt door het reisbureau ingevuld!

Employé, handtekening

Adres van het Reisbureau, telefoon-/fax-nr.

Hiermee boek ik 

programmatitel: boekingsnummer

plaats:

aankomst op:                                   vertrek op:                                         (uitwijktermijn:                                                        )

 nr. naam, voornaam,   leeftijd 2pkam 1pkam 3pkam vakwo prijs vlg. prosp.
  adres, telefoon     

 1.                                       €

 2.                                       €

 3.                                       €

 4.                                       €

 5.                                       €

Toeslag voor: 	 	  €

Toeslag voor: 	 	  € 

Toeslag voor: 	 	  € 

                         Totaalprijs € 

Bij groepsreserveringen s.v.p. een afzonderlijke lijst met namen en het 
gewenst aantal een- en tweepersoonskamers bijvoegen en hier alleen de 
naam van de verantwoordelijke persoon invullen:

Deelnamevoorwaarden: Uitsluitend van kracht zijn de in de telkens geldige prospec- 
tussen van Mosellandtouristik GmbH, Bernkastel-Kues afgedrukte reis- en betaal-
voorwaarden, prijzen en annuleringsvoorwaarden, welke ik met mijn handtekening 
erken, ook uit naam van de overige reisdeelnemers, voor wie in insta inzake de  
nakoming van de overeenkomst. Ik ga er tevens mee akkoord dat de persoonlijke 
gegevens die betrekking hebben op mijzelf of de door mij aangemelde personen 
worden gebruikt voor gegevensverwerking, voor zo ver dit geschiedt in het kader 
van de totstandkoming van deze overeenkomst en klantenservice.

Opmerkingen: datum:

 handtekening aanmelder:
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Café-restaurant
Fronhof-Stuben
Am Moselufer 6
56333 Winningen
Tel. +49(0)2606/435
info@fronhof-stuben.de
www.fronhof-stuben.de

72
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De nacht – in een bijzondere ambiance... 
Puur genot – regionale specialiteiten en 
uitmuntende wijnen...  
Extravagant – bar “Luis”...  
Magisch – het uitzicht op kasteel Burg 
Thurant en de Moezel in de avond- 
schemering...  
Uitpoweren – in onze fitnesszaal...  
Loskomen– met een uitvoerige  
massage...  
Kracht bijtanken– in onze kleine spa. 
Zwembad, bio-sauna en dampbad 
staan voor u klaar...  
Ons doel – op en top tevreden gasten! 
Laat u zich door ons verwennen!

Aan de voet van kasteel Burg Thurant, 
direct aan de oever van de Moezel, 
wacht u het eerste kunstzinnig ontwor-
pen themahotel van de regio. 60 kamers 
over vijf etages –  elk met een unieke 
sfeer. 
Wij zien uit naar uw komst! 

Wijn is de poëzie 
der aarde
(Mario Soldati)

Openingstijden: 6:00-24:00

Ons gastenverblijf is gebouwd in het 
jaar 851 en behoort daarmee tot de oud-
ste huizen in Winningen. Bij ons staan 
gastvrijheid en bijzondere service op de 
eerste plaats: In onze nieuwe feel-good 
sfeer willen wij u graag met de typische 
gastvrijheid van de Moezelstreek een 
bijzonder fijne tijd ten deel doen vallen. 
Geniet van onze kostelijke streekkeuken 
met geselecteerde wijnen in een heer-
lijk atmosfeer!

Genot helemaal op z'n Moezels

Traditie midden in Winningen

Ervaring voor alle zintuigen

Genieten, ontspannen, welzijn. 
Een droomvakantie aan de 
moezel.

Openingstijden:  
11:00-14:30, 17:30-22:00 
Gesloten: woensdag
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reisvoorwaarden voor arrangementaanbiedingen van mosellandtouristik GmbH 

GEACHTE KLANT,
Wij verzoeken u de onderstaande reisvoorwaar- 
den aandachtig te lezen. Deze reisvoorwaar-
den, voor zover van toepassing, zullen onder-
deel uitmaken van de reisovereenkomst die u 
sluit met Mosellandtouristik GmbH, hieronder 
afgekort tot “MLT”, als reisorganisator. Deze 
reisvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing 
op de all-in-aanbiedingen van MLT. Zij zijn niet 
van toepassing op de bemiddeling van diensten 
door derden (zoals bijv. rondleidingen en toe-
gangskaarten) of op overeenkomsten omtrent 
accommodatiediensten of de bemiddeling daar- 
van. De reisaanmelding dient bijtijds te worden 
gericht aan het reisbureau waarvan u deze  
catalogus hebt ontvangen. De boeking kan  
uiteraard ook direct bij MLT worden gedaan. 
Gebruikt u daarvoor in elk geval het bijgevoeg-
de aanmeldingsformulier. Bij boekingen op korte 
termijn is het raadzaam om voor uw schriftelijke 
aanmelding te telefoneren. U kunt dan telefo-
nisch een overzicht ontvangen van de nog be-
schikbare plaatsen. Samen met de reisdocu-
menten ontvangt u uitvoerige informatie omtrent 
uw vakantiegebied. Behalve bij boekingen op 
korte termijn, ontvangt u 10 dagen voor uw 
vertrek de reisdocumenten die voor uw verblijf 
nodig zijn, alsmede een map met alle belang-
rijke informatie, bijzondere instructies voor de 
voltrekking van uw reis, vervoers- en reistijden, 
alsmede de naam van uw reis, seminar- of cursus- 
leider en uw contactpersoon.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
1.1. Voor alle soorten boekingen geldt:
a) Basis van de offerte van MLT en de boeking 
van de reiziger zijn de beschrijving van het arran- 
gement en de aanvullende informatie in de 
boekingsdocumentatie, voor zover deze de  
reiziger bij de boeking beschikbaar is gesteld.
b) Wijkt de inhoud van de boekingsbevesti-
ging af van de boeking, dan is er sprake van een 
nieuwe offerte van MLT. De overeenkomst 
komt tot stand op basis van deze nieuwe offerte 
wanneer de klant deze aanvaardt met uitdruk-
kelijke verklaring, aanbetaling of betaling of 
door gebruik te maken van de aangeboden 
diensten. 
c) De klant die de boeking plaatst is aansprake- 
lijk voor de naleving van de contractuele ver-
plichtingen door de medereizigers ten behoeve 
van wie hij de boeking plaatst in gelijke zin als 
voor zijn eigen verplichtingen, in zoverre hij 
een dergelijke verplichting op zich heeft genomen 
met een uitdrukkelijke afzonderlijke verklaring.
1.2. Voor boekingen die mondeling, telefonisch, 
schriftelijk, per e-mail of per telefax geschieden, 
geldt:
a) Met de boeking biedt de klant MLT bindend 
de totstandkoming van de reisovereenkomst aan. 
b) De overeenkomst komt tot stand zodra de 
boekingsbevestiging (acceptatieverklaring) door 
MLT wordt ontvangen. De bevestiging is niet 
gebonden aan een bepaalde vorm, hetgeen 
betekent dat ook mondelinge en telefonische 
bevestigingen voor de reiziger juridisch bin-
dend zijn. Bij mondelinge of telefonische boe-
kingen zal MLT de reiziger een schriftelijk  
exemplaar van de boekingsbevestiging doen 
toekomen. Mondeling of telefonisch door de 
reiziger geplaatste boekingen leiden bij dien-
overeenkomstige bindende mondelinge of  
telefonische bevestiging ook dan tot een bin-
dende totstandkoming van de overeenkomst, 
wanneer het schriftelijke exemplaar van de 
boekingsbevestiging niet door de reiziger 
wordt ontvangen. 
c) Brengt MLT op wens van de reiziger een spe-
ciale offerte uit, dan zal deze, in afwijking van 
de bovenstaande bepalingen, een bindende of-
ferte tot overeenkomst van MLT aan de reiziger 
vormen. In dit geval komt de overeenkomst tot 
stand zonder herbevestiging van MLT (die echter 
in de regel wel plaatsvindt) wanneer de klant 
de offerte binnen een eventueel in de offerte 
genoemde termijn zonder beperkingen, wijzi-
gingen of uitbreidingen aanvaardt met uit-
drukkelijke verklaring, aanbetaling, betaling of 
door gebruik te maken van de aangeboden 
diensten.
1.3. Bij boeking via internet (overeenkomst in 
elektronisch zakenverkeer) geldt voor het sluiten 
van de overeenkomst:
a) Het verloop van de online-boeking wordt op 
de website van MLT aan de reiziger uitgelegd. 
Ter correctie van ingevoerde gegevens of voor 
het wissen of verwijderen van het gehele online- 
boekingsformulier staat de reiziger een correctie- 
mogelijkheid ter beschikking, waarvan het ge-
bruik wordt toegelicht.. De voor de uitvoering 
van de online-boeking gebruikte contractuele 
talen zijn aangegeven. In zoverre de tekst van 
de overeenkomst door MLT in het online-boe-
kingssysteem wordt opgeslagen, zal de reiziger 
hieromtrent worden geïnformeerd, alsmede 
over de mogelijkheid om de tekst van de over-
eenkomst later in te zien.
b) Door te drukken op de knop (toets) “boeken 
en betalen”, biedt de reiziger MLT de totstand-
koming van de reisovereenkomst bindend aan. 
De reiziger is gedurende drie werkdagen na 
verzending van de elektronische verklaring ge-
bonden aan dit aanbod tot totstandkoming 
van de overeenkomst.

c) De reiziger ontvangt onmiddellijk een ont-
vangstbevestiging van zijn boeking per e-mail.
d) Het verzenden van het aanbod tot overeen-
komst door het drukken op de knop “boeken en 
betalen” geeft de reiziger geen aanspraak op 
totstandkoming van een reisovereenkomst 
volgens zijn boekingsgegevens. Het staat MLT 
geheel vrij het aanbod tot overeenkomst van 
de reiziger al dan niet te aanvaarden.
e) De overeenkomst komt tot stand zodra de 
boeking door MLT aan de reiziger is bevestigd.
f) Wordt de boeking onmiddellijk nadat de rei-
ziger de boeking heeft geplaatst door op de 
knop “boeken en betalen” te drukken bevestigd 
met een daartoe strekkende melding op het 
beeldscherm (realtime boeking), dan komt de 
reisovereenkomst tot stand met de weergave 
van deze boekingsbevestiging op het beeld-
scherm van de reiziger, zonder dat een tussen-
tijdse mededeling met betrekking tot de ont-
vangst van zijn boeking vereist is. In dit geval 
wordt de reiziger de mogelijkheid geboden om 
de boekingsbevestiging op te slaan en af te 
drukken. Het bindende karakter van de reis-
overeenkomst is echter niet afhankelijk van 
het feit of de reiziger gebruik maakt van deze 
mogelijkheden tot opslaan of afdrukken. MLT 
zal de reiziger aanvullend een exemplaar van 
de boekingsbevestiging toezenden per e-mail, 
als bijlage bij een e-mail, per post of per fax. 

2. Diensten, wijziging van diensten
2.1. De door MLT aangenomen verplichtingen 
vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de 
boekingsbevestiging, in combinatie met de be-
schrijving van het reisarrangement die daar-
aan ten grondslag ligt en overeenkomstig alle 
informatie en toelichtingen waarop de boeking 
is gebaseerd. 
2.2. MLT heeft reisoperators en dienstverleners, 
met name de aanbieders van overnachtingen, 
niet gemachtigd om toezeggingen te doen of 
afspraken te maken die de reisbeschrijving of 
boekingsbevestiging te boven gaan of daar-
mee in tegenspraak zijn of die wijzigingen van 
de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst 
tot gevolg hebben.

3. Aanbetaling, betaling van resterend bedrag
3.1. Na sluiting van de overeenkomst (ont-
vangst van de boekingsbevestiging) en uitrei-
king van een garantiecertificaat conform § 651k 
BGB (= Duits Burgerlijk Wetboek), dient er een 
aanbetaling op de reissom te geschieden. In-
dien niet anders is overeengekomen, bedraagt 
deze 10% van de reissom. 
3.2. Het resterende bedrag dient, mits het  
garantiecertificaat is uitgereikt, uiterlijk 3 weken 
voor aanvang van de reis te zijn voldaan, tenzij 
een andere betalingstermijn is overeengekomen. 
Bij boekingen korter dan 3 weken voor de aan-
vang van de reis dient de totale reissom direct 
te worden voldaan.
3.3. Een garantiecertificaat wordt niet uitgereikt:
a) indien de reis minder dan 24 uur duurt, geen 
overnachting omvat en de reissom niet hoger 
is dan € 75,- per persoon;
b) in afwijking van lid 3.1 en 3.2, indien de reis-
overeenkomst niet in vervoer van of naar de 
reisbestemming voorziet en is overeengekomen 
dat de gehele reissom eerst aan het einde van 
de reis/het verblijf aan MLT of aan de aanbieder 
van de overnachting zal worden voldaan. 
3.4. Indien MLT bereid en in staat is om zijn 
contractuele verplichtingen na te komen, maar 
de klant de aanbetaling of resterende reissom 
niet of niet volledig binnen de overeengekomen 
termijnen voldoet zonder dat de klant zich 
daarbij kan beroepen op een contractueel of 
wettelijk recht van retentie, dan heeft MLT na 
een aanmaning waarin een nieuwe termijn 
wordt gesteld het recht de overeenkomst te 
annuleren en de klant te debiteren voor de an-
nuleringskosten conform artikel 4 van deze 
voorwaarden.

4. Annulering door de klant, omboeking
4.1. De klant kan zijn boeking te allen tijde 
voor de aanvang van de reis annuleren. Om 
misverstanden te voorkomen, adviseren wij de 
annulering schriftelijk mee te delen. Doorslag-
gevend voor het vaststellen van termijnen is 
de datum van binnenkomst van de annulering 
bij MLT.
4.2. Bij iedere annulering door de reisdeelnemer 
heeft MLT het recht op de hieronder aangegeven 
vergoedingen voor reeds door MLT gemaakte 
kosten en verrichte werkzaamheden, waarbij 
rekening is gehouden met normaliter bespaarde 
werkzaamheden en normaliter mogelijk ander 
gebruik van de aangeboden diensten:
a) tot 31 dagen voor aanvang van de reis: 10% 
van de reissom;
b) 30 tot 21 dagen voor aanvang van de reis: 
20% van de reissom;
c) 20 tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 
40% van de reissom;
d) 13 tot 8 dagen voor aanvang van de reis: 50%;
e) 7 dagen tot de datum van aanvang van de 
reis: 80%;
f) op de dag van aanvang van de reis en bij 
wegblijven: 90% van de reissom; 
doch in ieder geval ten minste € 25,- per persoon.

Wij adviseren u dringend om een annulerings-
verzekering af te sluiten.
4.3. De klant behoudt het recht om aan te tonen 
dat MLT geen of geringere schade heeft geleden 
dan de bovengenoemde forfaitaire bedragen. 
Slaagt de klant hierin, dan is hij slechts ver-
plicht tot betaling van de lagere kosten.
4.4. MLT behoudt zich het recht voor om in af-
wijking van de bovengenoemde percentages, 
een hogere, concrete onkostenvergoeding te 
eisen, indien MLT kan aantonen dat de ontstane 
kosten wezenlijk hoger zijn dan de van toepas-
sing zijnde forfaitaire bedragen. Doet MLT een 
dergelijke aanspraak gelden, dan is MLT ver-
plicht de geëiste schadevergoeding concreet 
met cijfers en feiten te onderbouwen, rekening 
houdend met de besparingen en het eventuele 
andere gebruik van de aangeboden diensten. 
4.5. Voornoemde bepalingen maken geen in-
breuk op het wettelijke recht van de klant con-
form § 651b BGB om een plaatsvervangende 
deelnemer te sturen.
4.6. Indien er op verzoek van de klant na het 
sluiten van de overeenkomst wijzigingen 
plaatsvinden met betrekking tot de reisdatum, 
de accommodatie, de verzorging of andere 
diensten (omboekingen), dan kan MLT tot 
31 dagen voor aanvang van de reis een omboe-
kingstarief van € 10,- in rekening brengen, zonder 
dat de klant wettelijk aanspraak kan maken op 
het uitvoeren van de omboeking, en uitsluitend 
voor zover deze mogelijk is. Latere omboekingen 
zijn uitsluitend mogelijk door middel van an-
nulering van de reisovereenkomst conform de 
bovenstaande annuleringsvoorwaarden en nieu-
we boeking. Dit is niet van toepassing op  
gewenste omboekingen die slechts geringe 
kosten met zich meebrengen.

5. Verplichting van de reiziger/klant met be-
trekking tot ingebrekestelling tijdens de reis, 
opzegging van de reisovereenkomst door de 
klant/reiziger; plicht van de klant tot indienen 
van aanspraken binnen gestelde termijn
5.1. De reiziger is verplicht om eventueel op-
tredende tekortkomingen onmiddellijk aan MLT 
te melden of aan de in de reisinformatie aan-
gegeven dienst kenbaar te maken en te ver-
zoeken om remedie.  De reiziger kan uitslui-
tend aanspraken doen gelden voor tekort- 
komingen die zijn veroorzaakt door omstan-
digheden waaraan hij zelf geen schuld heeft. 
5.2. Indien de reis door een onvolkomenheid 
aanzienlijk aan kwaliteit inboet of indien een 
dergelijke onvolkomenheid er om dringende, 
ook voor MLT inzichtelijke redenen, toe leidt 
dat niet van de reiziger kan worden gevergd 
dat hij de reis daadwerkelijk onderneemt, dan 
kan de reiziger de reisovereenkomst opzeggen 
conform de wettelijke bepalingen (§ 651e BGB). 
De annulering is slechts ontvankelijk indien 
MLT resp. haar dienstverlener een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft laten verstrij-
ken, zonder het probleem op te lossen. Er be-
hoeft geen termijn te worden gesteld, indien 
het onmogelijk is de onvolkomenheid te ver-
helpen of wanneer deze door MLT of haar 
dienstverlener niet als zodanig wordt erkend, 
of indien onmiddellijke opzegging van de over-
eenkomst wordt gerechtvaardigd door een bij-
zonder belang van de reiziger.
5.3. De reiziger dient zijn aanspraken uit hoof-
de van niet volgens de overeenkomst geleverde 
diensten na afloop van de reis en binnen een 
maand van de in de overeenkomst genoemde 
datum van de terugreis aan MLT te richten op 
het navolgend genoemde adres. Valt de laatste 
dag van deze termijn op een zondag of op een 
dag die op de plaats waar de verklaring wordt 
afgegeven geldt als officiële algemene feest-
dag of vrije dag, dan verschuift deze laatste 
dag naar de eerstvolgende werkdag. Een klacht- 
melding waarin een termijn wordt gesteld kan 
niet worden gericht aan de dienstverleners, 
met name niet aan de aanbieder van de over-
nachtingen. Wij adviseren u dringend, uw aan-
spraken schriftelijk ter kennis te brengen. De 
reisdeelnemer kan uitsluitend aanspraken 
doen gelden wanneer de indiening van de 
klacht binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

6. Bijzondere plichten van de reiziger voor 
deelname aan fietsreizen 
6.1. De reiziger draagt zelf uitsluitende ver-
antwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid, 
de technische functionaliteit en alle overige 
omstandigheden die verband houden met het 
meenemen van een eigen rijwiel. MLT is niet 
verplicht om raadgevende of controlediensten 
te verlenen.
6.2. Zowel bij zelf meegenomen eigen rijwielen 
als bij ter beschikking gestelde rijwielen is de 
klant verplicht om voor de aanvang van de route 
en tijdens de gehele duur daarvan de techni-
sche goede staat en verkeersveiligheid van de 
rijwielen te controleren. In het kader van zijn 
algemene wettelijke verplichting tot melding 
van tekortkomingen, is de reiziger gehouden 
om eventuele tekortkomingen onmiddellijk 
aan MLT mee te delen en – in geval van een ter 
beschikking gesteld rijwiel – om remedie te 
verzoeken.
6.3. De reiziger is verplicht zich strikt aan de 
verkeersregels te houden. 

6.4. De reiziger is verplicht beschadiging, be-
nadeling en bedreiging van derden en zaken te 
vermijden en tijdens het gebruik van het rij-
wiel zijn gedrag en zijn wijze van rijden dien-
overeenkomstig aan te passen.

7. Beperking van de aansprakelijkheid van MLT
7.1. De contractuele aansprakelijkheid van MLT 
voor schade die niet voortvloeit uit schending 
van leven, lichaam of gezondheid, is beperkt 
tot drie maal de reissom, voor zover de schade 
noch opzettelijk, noch door grove schuld aan 
de reiziger is berokkend of MLT als enige voor 
de aan de reiziger berokkende schade aanspra-
kelijk is wegens schuld van een aanbieder van 
de diensten.
7.2. MLT kan niet aansprakelijk worden ge-
steld voor gegevens of tekortkomingen van 
diensten die verband houden met diensten
a) die geen hoofdbestanddeel uitmaken van 
de contractueel vastgelegde overeenkomst en 
geen onderdeel zijn van het door MLT aange-
boden arrangement en in de reisdocumentatie 
of boekingsbevestiging als door derden gele-
verde dienst zijn aangemerkt, of
b) die tijdens het verblijf uitsluitend worden 
bemiddeld als diensten door derden (bijvoor-
beeld diensten van kuuroorden of wellness-
centra, sportfaciliteiten, theaterbezoek, tentoon- 
stellingen, excursies, etc.). 

8. Ongebruikte diensten
Indien de reiziger geen gebruik maakt van be-
paalde aangeboden diensten als gevolg van 
vroegtijdig vertrek, wegens ziekte of om enige 
andere, niet door MLT behartigde redenen, dan 
kan de reiziger geen aanspraak maken op  
gedeeltelijke terugbetaling. Indien het niet om 
zeer geringe bedragen gaat, zal MTL de dienst-
verlener verzoeken om een restitutie en de 
desbetreffende bedragen aan de klant terug-
betalen, zodra en in zoverre deze daadwerkelijk 
door de individuele dienstverleners aan MLT 
worden terugbetaald.

9. Verjaring van de aanspraken van de klant
9.1. Aanspraken van klant conform §§ 651c t/m 
f BGB uit hoofde van schade aan leven, lichaam 
of gezondheid ten gevolge van opzettelijk of 
nalatig plichtsverzuim door MLT of een wettige 
vertegenwoordiger of plaatsvervanger van 
MLT verjaren na twee jaar. Dit is ook van toe-
passing op aanspraken op vergoeding van  
overige schade ten gevolge van opzettelijk of 
nalatig plichtverzuim van MLT of een wettige 
vertegenwoordiger of plaatsvervanger van MLT. 
9.2. Alle overige aanspraken conform §§ 651c 
t/m f BGB verjaren na één jaar.
9.3. De verjaringstermijn conform leden 9.1 en 
9.2 begint vanaf de dag na de dag waarop de 
reis volgens de overeenkomst zou worden be-
eindigd. Valt de laatste dag van deze termijn 
op een zondag of op een dag die op de plaats 
waar de verklaring wordt afgegeven geldt als 
officiële algemene feestdag of vrije dag, dan 
verschuift deze laatste dag naar de eerstvol-
gende werkdag.
9.4. Gedurende de onderhandelingen tussen 
de klant en MLT over aanspraken of over om-
standigheden waaruit deze aanspraken voort-
vloeien, wordt de verjaring opgeschort tot de 
reiziger of MLT weigert de onderhandelingen 
voort te zetten. De verjaringstermijn is op zijn 
vroegst drie maanden na het beëindigen van 
de opschorting van kracht.

10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 
10.1. Voor reizigers die geen staatsburger zijn 
van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitser- 
land wordt met betrekking tot alle juridische 
en contractuele betrekkingen tussen de reiziger 
en MLT uitsluitend het Duitse recht als toepas-
selijk recht overeengekomen. Deze reizigers 
kunnen een klacht jegens MLT uitsluitend in 
hun plaats van vestiging aanhangig maken.
10.2. Voor rechtsvorderingen van MLT jegens 
reizigers of contractuele partners van de reis-
overeenkomst die koopman, rechtspersoon 
van het publieke of privaatrecht zijn, of personen 
die een woonplaats of gewoonlijke verblijf-
plaats in het buitenland hebben of wier woon-
plaats of gewoonlijke verblijfplaats op het  
tijdstip dat de rechtsvordering wordt ingesteld 
onbekend is, wordt als zetel van de bevoegde 
rechtbank de vestigingsplaats van MLT over-
eengekomen..
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meer moeZel? MEER iNFO!
Algemene informatie over het wijncultuurland van de MOEZEL kunt vinden 
in de vele publicaties van Mosellandtouristik GmbH.

Belevenis Moezel Wijnkultuurland (DE, EN, NL)
Het Moezelland als gastheer: deze brochure biedt u een algeheel 
overzicht van de activiteiten rondom het thema wijn aan de Moezel, 
Saar en Ruwer. De brochure stelt diverse wijn- en cultuurarrangementen 
voor en dient tevens als register van accommodaties (hotels, pensions, 
vakantiewoningen) in de vakantieregio. 

Evenementen in het Moezelland (DE, EN, NL)
Feesten en genieten: deze handige evenementenkalender geeft een 
groot aantal datums prijs van wijn-, straat- en volksfeesten, culturele 
evenementen, kerstmarkten, sportieve en actieve evenementen en de 
doedagen in het Moezelland.

Kampeer- en camperplaatsen in het Moezelland (DE, NL) 
Voor wie zich in een tent of camper het beste thuis voelt: bijna alle 
wijnplaatsen aan de Moezel hebben zich op rondtrekkende gasten 
ingesteld en wachten met aantrekkelijke kampeerplaatsen op bezoekers. 
Deze folder bevat een overzichtelijke lijst van al deze kampeer- en 
camperplaatsen met uitvoerige beschrijvingen. 

Fietsen in het Moezelland (DE, NL)
Mis niets op de fiets: in deze brochure vindt u aantrekkelijke arrange- 
menten voor fietsers, geselecteerde “Bett+Bike”-accommodaties, 
fietsverhuurbedrijven, datums van de autovrije fietsdoedagen en 
uitvoerige beschrijvingen van de fietspaden in het Moezelland inclusief 
hoogteprofielen.

Vrijetijds- en avonturenkaart (DE, EN, NL)
De mooiste excursies in het MOEZEL-wijncultuurland: Deze grote 
vouwkaart biedt een veelzijdige keus van aantrekkelijke vrijetijds- 
activiteiten en bezienswaardige bestemmingen in het Moezelland, 
geordend volgens de meest uiteenlopende categorieën en duidelijk  
op de overzichtskaart aangegeven.  

Salve op de Romeinse routes (DE, EN, FR, NL)
De wegen van de Romeinen omvatten rond de 100 antieke beziens- 
waardigheden in de vakantieregio‘s Moezel-Saar, Eifel, Hunsrück, Saarland 
en de Luxemburgse Moezel. Deze interessante en veelzijdige brochure is 
opgesteld om uw vakantie, weekendtrip of excursie naar één van de meest 
grandioze archeologische gebieden in Europa te kunnen plannen.

Onderweg op het water – Uitstapjes op de Moezel & Saar (DE)
Beleef het Moezelland vanaf het water. Met een pleziervaart met de  
Weiße Flotte, met de motorboot of, heel sportief, over de waterwandel- 
route Moezel. Naast dienstregelingen van de scheepvaartbedrijven bevat 
deze brochure tevens een overzichtskaart van alle aanlegplaatsen en de 
contactgegevens van verschillende watersportaanbieders. 
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VOOR ACTUELE iNFORMATiE 
OVER DE MOSELSTEiG
kunt u altijd terecht op onze  
website www.moselsteig.de
Bezoek ons ook op Facebook:    
       www.facebook.com/moselsteig
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