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eer da 1000 kilometer
eersteklas fietspaden, glinsterende rivieren en
beken, gevarieerde landschappen, romantische
steden en dorpen, gastvrije mensen – vakantie,
zoals men die zich wenst .. Maar stop! Pauzes
horen er natuurlijk ook bij: talrijke restau‹ L I E V E G A S T wij vinden het fijn dat u uw
rants, cafés, wijnlokalen en wijnhuisjes
vakantie in onze regio wilt doorbrengen. De reismet eigen jonge wijn nodigen tot een
voorwaarden voor all-in-aanbiedingen op pagina
14 zijn van toepassing. ‹ U Z O E K T een bed
verblijf uit.
voor een nacht, een arrangement voor een weekEen eersteklas, doorlopend gemarkeerd
einde of het onderkomen voor uw vakantie?
U wilt graag naar een concert, daarvoor een culinet aan fiets- en bedrijfs- en jaagpaden
naire wijnproeverij meemaken en de dag erna
loopt tot in onze buurlanden Luxemburg
met de fiets een van de mooiste rivierlandschapen Frankrijk en laat uw fietsvakantie tot
pen verkennen? Mosellandtouristik en haar partner ter plaatse helpen u graag, uw persoonlijk
een onvergetelijke belevenis worden. En
aanbod samen te stellen. Onze boekingsservice
helemaal terzijde is fietsen ook nog gezond
is betrouwbaar, veilig, snel en gemakkelijk. Graag
en zorgt het voor stevige kuiten…!
neemt het team van Mosellandtouristik uw
wensen in ontvangst:
Af en toe is het ook de moeite, de fiets
B O E K I N G S H OT L I N E 0 6 5 3 1 - 9 7 3 3 0 ,
te laten staan en te voet de steile hellingen
eMail: Buchungsservice@mosellandtouristik.de,
te beklimmen of getuigen van lang verinternet: www.mosellandtouristik.de
vlogen Romeinen- of ridderdagen te
verkennen. Dus: opstappen, wegrijden
en uitproberen!
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Het Moezel-fietspad: een prijsfietspad
Het internationale Moezelfietspad, als deel van
Moezel. De moeite van het bekijken waard zijn
de “Velo Tour Moselle”, begint in Thionville
ook Bernkastel-Kues, de middeleeuwse stad van
in Frankrijk. Het leidt u via goed aangelegde
de beroemde “Bernkastelse doctorenwijn”, het
fietspaden door Luxemburg naar Duitsland en
Moezelfrankische vakwerk in Kröv en de jugenverder langs de Boven-Moezel richting Trier.
stilstad Traben-Trarbach. U passeert het wereldIn Trier, de oudste stad van Duitsland, verwachberoemde wijncomplex “Zeller Schwarze Katz”,
ten de bezoeker 2000 jaar geschiedenis met
van hier begint het land van de Moezelkastelen:
bezienswaardige bouwwerken uit de tijd van de
Marienburg en Burg Arras in het Zeller Land,
Romeinen. Vanaf Schweich, maar een paar
Burg Metternich en de Reichsburg Cochem in
kilometer van Trier, doorbreekt de Moezel het
het vakantieland Cochem, Burg Eltz op het MaiRijnse leisteengebergte op haar wereldberoemde
feld en Burg Pyrmont bij Treis-Karden, alsook
manier: met indrukwekkende bochten in de
de Ehrenburg en Burg Thurant aan de Terrasrivier. De vele bezienswaardigheden van de
sen-Moezel bij Kobern-Gondrof. Op de Deutmooie wijnboerdorpen en stadjes, waar het
sche Ech bij Koblenz eindigt het Moezel-fietspad
fietspad doorheen loopt, wachten erop ontdekt
ten slotte.
te worden. Bijvoorbeeld het
LENGTE 275 km
A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
beroemde Romeinen-wijn‹ naar het Sauertal-fietspad vanaf
schip in Neumagen-Dhron BEGIN/EINDPUNT Thionville (F)
Langsur ‹ naar het Saar-fietspad
of de Romeinse keldercom- resp. Koblenz (D)
vanaf Konz ‹ naar het Kylltal-fietspad vanaf Ehrang ‹ naar het RuDit logo wijst steeds
plexen aan de Middende weg:
K ARAKTER VAN DE ROUTE
Overwegend vlak terrein langs de
Moezel, met enkele beperkingen
ook voor kinderen en voor het gebruik met fietsaanhangers en
tandems geschikt. Het pad is grotendeels geasfalteerd, op enige
plaatsen bestraat resp. met grind
belegd.
HOOGTEPROFIEL
Perl
400 m
300 m
200 m
100 m
0

Koblenz

50

100 150 200 250 km

ALTERNATIEVE ROUTE
Naast de hoofdroute is op heel
wat stukken ook op de tegenovergelegen rivieroever een fietspad voorhanden.

4

Kobern-Gondorf
Hatzenport
Koblenz
Cochem
Treis-Karden
Alf
Kröv
Zell
Ehrang Schweich
Traben-Trarbach
Langsur
Bernkastel-Kues
Trier Neumagen-Dhron
Konz

wer-Hochwald-fietspad vanaf TrierRuwer ‹ naar het langeafstandsfietspad Nahe-Hunsrück-Moezel
vanaf Neumagen-Dhron ‹ naar het
Maare-Moezel-fietspad vanaf Lieser/
Bernkastel-Kues ‹ naar de Vulkanroute Eifel vanaf Alf ‹ naar het
Hunsrück-Moezel fietspad vanaf
Treis-Karden ‹ naar het fietspad
Maifeld door het slinkdal vanaf
Hatzenport ‹ naar hert Rijnfietspad vanaf Koblenz
OPENBA AR VERVOER ‹ info
op de achterzijde

Gedetailleerde informatie vindt u in
de Moselland-Radwanderführer, die
u voor € 8,60 kunt verkrijgen bij Mosellandtouristik of op internet via
www.moselland-radtouren.de
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Het Saar-fietspad: Een prijsfietspad
Het Saar-fietspad behoort tot de aantrekkelijkste
langeafstandfietspaden in Europa. Beginnend in
Konz, waar Saar en Moezel samenvloeien, leidt het
midden door uitgebreide bossen, bizarre rotslandschappen en door de zon beschenen wijngaarden.
De ontwikkeling van de Saar tot scheepvaartroute
voor Europese schepen bracht met zich mee dat op
beide oevers bedrijfswegen werden aangelegd, die
zeer goed geschikt zijn om op te fietsen.

LENGTE ca. 30 km
BEGIN/EINDPUNT Konz resp.
Taben-Rodt
Dit logo wijst steeds
de weg:
K ARAKTER VAN DE ROUTE
Bijna uitsluitend op vlak terrein
en daardoor ook geschikt voor
kinderen. Het pad is grotendeels
geasfalteerd, op enige plaatsen
bestraat resp. met grind belegd.
HOOGTEPROFIEL
Konz
400 m
300 m
200 m
100 m
0

Het Sauertal-fietspad

Taben-Rodt

10

20

30

40 km

ALTERNATIEVE ROUTE
Naast de hoofdroute is op verscheiden stukken ook op de
andere oever van de rivier een
fietspad voorhanden
A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
‹ verder langs de Saar stroomopwaarts richting Saarbrücken
‹ naar het Moezel-fietspad in
beide richtingen vanaf Konz
OPENBA AR VERVOER ‹ De
trein Koblenz - Trier - Saarbrücken
rijdt vanaf Konz parallel aan de Saar
en daarmee aan het fietspad en
stopt in alle grotere plaatsen.

Gedetailleerde info vindt u in de
Moselland-Radwanderführer, die
u voor € 8,60 kunt verkrijgen bij
Mosellandtouristik of via internet
op www.moselland-radtouren.de
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Het fietspad leidt nu eens aan de Luxemburgse, dan weer aan de Duitse kant langs de
grensrivier de Sauer van Wasserbillig/Langsur via Echternach en Bollendorf. U doorkruist
een uniek natuurlandschap, dat uitnodigt om er halt te houden. Bij Wallendorf neemt de
Sauer afscheid van Duitsland en slingert ze via Reisdorf naar het Luxemburgse Oesling.
LENGTE ca. 55 km
BEGIN/EINDPUNT Wasserbillig
(Lux.)/Langsur resp. Reisdorf (Lux.)
K ARAKTER VAN DE ROUTE
nauwelijks hoogteverschillen, dus
ook voor ongetrainden en gezinnen
met kinderen geschikt.
HOOGTEPROFIEL
Wasserbillig
400 m
300 m
200 m
100 m
0

A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
‹ naar het Moezel-fietspad vanaf
Wasserbillig/Langsur in beide
richtingen ‹ naar Nims- en Prümtal-fietspad vanaf Minden (Sauer)
OPENBA AR VERVOER ‹ Van
Trier rijdt de trein naar Luxemburg
en stopt in Wasserbillig, het beginpunt van het fietspad.

Wallendorf

10

20

30

40 km

Gedetailleerde info vindt u in de
Moselland-Radwanderführer, die
u voor € 8,60 kunt verkrijgen bij
Mosellandtouristik of via internet op
www.moselland-radtouren.de

Koblenz
Reisdorf
Echternach

Bollendorf
Langsur

Wasserbillig

Taben-Rodt

Trier
Konz
Saarburg
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VeloRoute SaarLorLux
4

De VeloRoute SaarLorLux verbindt op een spannende manier de steden Saarbrücken,
Trier en Luxemburg met elkaar. Ze
LENGTE ca. 340 km
A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
leidt daarbij in hoofdzaak langs de
‹ naar het Moezel-fietspad
BEGIN/EINDPUNT Men kan
gemakkelijk te befietsen rivierdalen
vanaf Trier stroomafwaarts richoveral beginnen.
ting Koblenz ‹ naar Nims- of
van Saar, Moezel en Sauer naar de
Prümtal-fietspad vanaf Minden
Dit logo wijst steeds
culturele hoogtepunten en de land(Sauer) ‹ vanaf Schengen kan
de weg:
schappelijke schoonheden van de
men de Velo-Route in zuidelijke
K ARAKTER VAN DE ROUTE
richting langs de Moezel over
drielandenhoek Duitsland / Frankrijk
voornamelijk vlak terrein lang
Metz en Sarreguemines verlengen
/ Luxemburg met zijn onverwisselbare rivieren, daartussen stukken met
‹ naar het Saarland-fietspad
lichte stijgingen
flair.
vanaf Mettlach
HOOGTEPROFIEL
Echternach
400 m
300 m
200 m
100 m
0

Saarlouis

50

100 150 200 250 km

Maare-Moezel-fietspad
LENGTE ca. 55 km
BEGIN/EINDPUNT Daun resp.
Bernkastel-Kues
Dit logo wijst steeds
de weg:
K ARAKTER VAN DE ROUTE
op grond van het hoogteverschil
moeten ongeoefenden en gezinnen
van Daun in de richting Moezel rijden; de andere richting is meer voor
geoefende fietsers.
HOOGTEPROFIEL
Daun
400 m
300 m
200 m
100 m
0

Bernkastel-Kues
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40

Daun

6

Koblenz
Wittlich
Minden

Luxemburg

Schengen

Bernkastel-Kues
Trier
Konz
Saarburg
Mettlach

50 km

Perl

A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
‹ Het Moezel-fietspad vanaf Lieser
in beide richtingen volgend.
OPENBA AR VERVOER ‹ vanaf
Bernkastel-Kues met halte in Wittlich rijdt de regiofietser in de zomermaanden naar Daun. Dienstregeling
en reservering via: www.regioradler.de ‹ voor groepen staat de
bus van Moseleifel-Touristik ter
beschikking. Aanbiedingen via tel.
06571-4086 of moseleifel@t-online.de

OPENBA AR VERVOER
vanaf Trier ‹ naar Luxemburg ‹
langs de Saar naar Saarbrücken
‹ langs de Moezel naar Perl

Gedetailleerde inlichtingen vindt
u in het fietspadenboek “VeloRoute
SaarLorLux”, dat u voor € 9,90 kunt
verkrijgen bij Mosellandtouristik.
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Ruwer-Hochwald-fietspad
LENGTE ca. 50 km

Zorgeloos fietsen vrij van het wegverkeer
biedt deze route van Daun door de regio
Moseleifel en de Säubrennerstad Wittlich
naar Bernkastel-Kues. Het voormalige
spoortracé is bijzonder geschikt voor recreatiefietsers en gezinnen. In de sporen van de
stoomlocomotief en de motorwagen is er
langs het hele stuk veel te ontdekken: viaducten en tunnels, heerlijke bos- en weidelandschappen, stille Maare, daartussen
steeds weer het rustige riviertje de Lieser en
aan het eind de grandioze Moezel.

BEGIN/EINDPUNT TrierRuwer resp. Hermeskeil
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Fietspad Maifeld
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Per fiets over het Maifeld, het tracé van
de stilgelegde spoorbaan tussen de plaatsen
Münstermaifeld, Polch, Ochtendung en
Mayen volgend, is niet alleen een genot
voor sportvrienden, maar ook voor kunsten natuurliefhebbers. Indrukwekkende
sculpturen staan langs het fietspad en vanaf
het 40 m hoge natuurstenen viaduct over
het Nettedal kan natuur van heel dichtbij
worden beleefd. Een bijzondere belevenis
zijn de ritten door twee verlichte tunnels.
Behalve kunstgenot en vrijetijdplezier nodigen restaurants en speelplaatsen onderweg
uit tot een pauze.

6

LENGTE ca. 30 km
BEGIN/EINDPUNT Mayen resp.
Ochtendung resp. Münstermaifeld
Dit logo wijst steeds
de weg:
K ARAKTER VAN DE ROUTE
Overal geasfalteerd, korte,
sterke klim van Hatzenport naar
Münstermaifeld, daarna geen
grote hoogteverschillen
HOOGTEPROFIEL
Hatzenport
400 m
300 m
200 m
100 m
0

A ANSLUITMOGELIJKHEDEN
‹ naar het Moezel-fietspad
door het Schrumpfbachtal, vanaf
Hatzenport ‹ naar het Vulkanpark-fietspad vanaf Mayen

Mayen

10

20

30

40

50 km

Meer spannende fietstochten in het Moezelland
Nog heel wat meer grote en kleine fietspaden
leiden vooral naar het naburige gebied.
Door het mooie Ruwerdal en dan omhoog het
Hochwald in zal het
Ruwer-Hochwald-fietspad nieuwe Ruwer-Hochwaldfietspad langs een stilgeLENGTE ca. 50 km
legd spoortracé voeren.
BEGIN/EINDPUNT TrierTot eind 2008 zal 18 km
Ruwer resp. Hermeskeil
in het Ruwerdal en 17 km
in het Hochwald zijn aangelegd.
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Het Nahe-HunsNahe-Hunsrückrück-Moezel fiets- Moezel-fietspad
LENGTE ca. 300 km
pad verbindt drie
regio’s met elkaar BEGIN/EINDPUNT Bingen resp.
Trier
en overwint met
Gedetailleerde info vindt u in de
sterke hoogteverMoselland-Radwanderführer Naheschillen twee riHunsrück-Moezel, die u voor € 8,59
kunt verkrijgen bij Mosellandtouristik.
vierdalen. De afbuiging van hetMoezel-fietspad is bij Neumagen-Dhron.

8

Vulkanroute Eifel
LENGTE ca. 80 km

9

BEGIN/EINDPUNT Alf (Moezel)
resp. Dümpelfeld (Ahr)

Op de Vulkanroute
Eifel begint de geoefende fietser in Alf en

rijdt hij langs het aantrekkelijke dal van de Ueß
door het bezienswaardige staatsbad Bad Bertrich.
Van daar leidt het pad door de Eifel, voorbij de
Nürburgring tot in het Ahrdal.
Hunsrück-Moezel fietspad
Ook voor het Hunsrück-Moezel
LENGTE ca. 30 km
fietspad heeft men een beetje
kracht in de kuiten nodig. Men
BEGIN/EINDPUNT TreisKarden resp. Kastellaun
begint aan de Moezel bij TreisKarden hoog in de Hunsrück, voordat bij Kastellaun het Schinderhannes-fietspad wordt
bereikt.
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Het fietspad
Wittlicher slenk
“Wittlicher slenk” fietspad
LENGTE ca. 30 km
leidt de fietsers
over vlakke velden BEGIN/EINDPUNT Wittlich
en weiden door de resp. Schweich
Moezeleifel van Wittlich naar Schweich – of voor
degenen die verder willen rijden, naar de Romeinenstad Trier. Het pad is een verdere verbinding
van het Moezel-fietspad naar het Maare-Moezelfietspad.

11

Verdere info - ook over
fietsroutes in onze buurregio’s - onder
www.radeanderland.de

Mayen
Münstermaifeld
Bad Bertrich

Ochtendung
Koblenz
Treis-Karden

Alf
Kastellaun
Ruwer
Trier

Neumagen-Dhron
Bingen
Hermeskeil
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Fietsdoedagen in het Moezelland
Een opwindende en ongewone belevenis voor
het hele gezin bieden de autovrije fiets-doedagen
in het Moezelland. Voor dit plezier worden heel
straten met huizenrijen compleet voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten en aan
de fietsers, skaters en wandelaars
overgelaten. Bij alle doedagen
Paradijselijke toestanden belooft
het “Ruwerdal actief”. Op de
wordt echter niet alleen fietsen
hele derde zondag van augustus
met hoofdletters geschreven,
Elk jaar op de zondag na Pinkkan men zich elk jaar tussen 10
maar zorgt men ook voor pauzes uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds
steren wordt onder het motto
“Happy Mosel”de grootste auvan Trier-Ruwer tot Waldrach in
met inhoud. Het bonte protovrije doedag in het Moezelhet mooie zijdag van de Moezel
gramma laat een groot volksland gevierd. In het middelpunt
autovrij vermaken.
feest ontstaan, dat bijna zonder
staat de 140 kilometer lange,
autovrije Moselweinstrasse,
weerga is en een stop aan de rand van de
waarop tussen de Moezelstadjes
Schweich en Cochem van 9 uur weg is in elk geval de moeite waard. Slimme
‘s ochtends tot 7 uur ’s avonds
acties en aantrekkelijke evenementen van de
rechts en links van de Moezel
De fietsdoedag Salm
betrokken gemeentes, gastronomische en
wordt gefietst, gewandeld en
ontsluit zich voor u als route
hotelbedrijven en de streekverenigingen
feestgevierd.
van de landelijke cultuur met
veranderen de wijn- en rivierregio in een
het kasteel in Dreis, bezienswww.happy-mosel.com
waardige kerken, molens,
doelandschap van bijzondere aard. Talrijke
boerderijen en de regionale
trampolines, fietsbehendigheidsspelen, carrousels,
bijzonderheden, die uw reis
clown en poppenspelers zorgen voor goede
tot aan de Moezel tot een
volkskundige belevenistocht
stemming onder de jonge fietsers. Voor de grote
laten worden.
fietsfans serveren inheemse gastronomiebedrijven
www.rad-erlebnis-salm.de
en oorspronkelijke wijnboerlokalen een veelheid aan
Moezeltypische wijnen en
Ook “Saar Pedal” laat het
culinaire
specialiteiten van
hart van vrienden van het nietgemotoriseerde verkeer sneller
de regio.

Ruwerdal actief (17.8)

Happy Mosel (18.5.)

Fietsdoedag
Salm (28.9.)

Saar Pedal (25.5.)
kloppen op de 25. mei. Van
10 uur ’s morgens tot 8 uur ’s
avonds is het 40 km lange tracé
langs de Saar van Konz tot
Merzig voor auto’s afgesloten.
www.saarpedal.de
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Hatzenport
Cochem
Dreis
Schweich
Ruwer
Trier
Konz
Waldrach
Merzig
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INLICHTINGEN Mountainbikekaarten met alle details over het
verloop van de tracés vindt u bij:
‹ Saar-Obermoseltouristik:
www.saar-obermosel.de (7 tracés
van 20-75 km lengte) ‹ Tourist-information Roemische Weinstrasse:
www.schweich.de/tourismus
(5 tracés van 28-76 km lengte) ‹
tourist-information Traben-Trarbach:
www.traben-trarbach.de
(3 tracés van 12-40 km lengte)

Ook bij mountainbikers, die de kick in het landschap zoeken, verheugen Moezelen Saardal zich in steeds grotere geliefdheid. De bij elkaar meer dan 500 kilometer
op 15 bewegwijzerde tracés bieden alles, wat “natuur-puur”is: veld, bos, weide…
en omdat men in het Moezelland is, vanzelfsprekend ook wijngaarden met
beroemde rieslingarealen of de schilderachtige ruïnes van Romeinse villa’s en
middeleeuwse burchten. Steile hellingen en pijlsnelle afdalingen horen er natuurlijk
net zo goed bij als spectaculaire trail-passages.

FIETSTOCHTEN MAKEN

Mountainbiken door bos,
weide en wijngaarden

Moezelland

doedag
(28.9.)

Seite 9

Overal worden ook ritten met gids
aangeboden.

Moezelland skaterland
Op veel stukken van de beschreven fietspaden
kan men ook in plaats van op twee, op acht
wielen voortglijden en van het mooie landschap
van het Moezelland genieten.
Op deze plaats willen we enkele routes voorstellen, waarbij de regio nog over verdere tracés voor
de fans van de snelle wieltjes beschikt.

TOCHTEN Het Saar-fietspad is
bijzonder aan te raden in het stuk
tussen Wiltingen en Serrig resp.
Taben-Rodt. ‹ het Sauerdal-fietspad tussen Wasserbillig en Metzdorf ‹ voor geoefende skaters is
het Maare-Moezel-fietspad een
paradijs, voor beginners echter in
eerste instantie het onderste stuk
tussen Wittlich en Lieser resp.
Bernkastel-Kues. ‹ een optimale
skateroute voor iedereen is ook het
fietswandelpad Maifeld, dat op vlak
terrein overal met de kleine wieltjes
berijdbaar is. ‹ Het Moezelfietspad
biedt eveneens op grote stukken
ideale omstandigheden: ‹ de
rechter Moezeloever van Konz naar
Trier ‹ tussen Longuich en Detzem
‹ nieuw aangelegd stuk tussen Leiwen en Neumagen-Dhron ‹ tussen
Wolf (dicht bij Traben-Trarbach en
Lösnich of tot Zeltingen (alleen voor
geoefenden) ‹ tussen Alf en
Nehren ‹ www.skater-land.de
Maifeld
Kobern-Gondorf
Koblenz
Cochem
Bad Bertrich
Treis-Karden
Kröv
Zell
Wittlich
Schweich
Wasserbillig Ruwer
Trier
Konz
Saarburg

Traben-Trarbach
Bernkastel-Kues
Neumagen-Dhron

9
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11:30 Uhr
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Moezelland

Fietstochten in
het Moezelland
In vijfetappes van het Saarburger Land via Trier en de
Midden-Moezel naar de met
sages omgeven BenedenMoezel. En op verzoek ook
zonder bagage.
ARRANGEMENT ‹ 7 x l/o op
geselecteerde adressen, kamer met
douche/wc in Merzig, Saarburg,
plaats aan de Roemische Weinstrasse, Bernkastel-Kues, Zell,
2 x Treis-Karden ‹ reisgids
“Moselland-Radwanderführer”
met tracébeschrijving en detailkaarten 1:50.000 (1 x per kamer)
‹ map met alle belangrijke info
‹ 1 x boottocht Cochem-Treis-Karden en fietstransport op de boot
(alleen in het seizoen 26.4. tot
5.10.) ‹ 1 x toegang Burg Eltz
(alleen 1.4. tot 1.11.) ‹ 1 x Moezellands avondeten
TERMIJNEN het hele jaar;
seizoen 1: 1.1.2008 - 25.4.2008 en
6.10.2008 - 31.12.2008; seizoen 2:
26.4.2008 - 5.10.2008; aankomstdag: zondag in Merzig; vertrek-dag:
zondag van Treis-Karden
ONZE TIP Wij raden u aan met
de trein te komen, begin- en eindplaats van deze fietstocht hebben
een station
A ANTAL DEELNEMERS
vanaf 2 personen
PRIJS PER PERSOON
Seizoen

1

2pkam
1pkam

321
395

2
341 €
415 €

MOSP0891
MEERPRIJS VOOR BAGAGETRANSFER
€ 175 all-in bij boeking voor 2-4 personen en € 205 all-in bij boeking voor
5 tot 8 personen (vanaf 9 personen op
verzoek)
TERUGTRANSPORT op aanvraag

Moezelland
Moezelland

Fietsen op
Met de
Op de fiets door fiets van Trier de Weg van de
het Moezeldal naar Cochem
Romeinen
U volgt de “Moselland-Radwanderführer”van Koblenz
naar Trier in vier etappes.
Dag na dag een geslaagd
vakantieplezier.

In drie dagetappes van steeds
45 à 50 km lengte van Trier
naar Cochem, waarbij zowel
aankomst- als vertrekplaats een
station bezitten.

ARRANGEMENT ‹ 5 x l/o op
geselecteerde adressen, kamer met
douche/wc, in Trier, Trittenheim,
Reil, Treis-Karden, Koblenz ‹ reisgids „Moselland-Radwanderführer“
met tracébeschrijving en detailkaarten 1:50.000 (1 x per kamer)
‹ 1 x boottocht Zeltingen - TrabenTrarbach en boottocht Cochem Treis-Karden met fietstransport op
de boot (alleen in het seizoen 1.5.
- 31.10.) ‹ 1 x wijnproeven bij de
wijnboer ‹ 1 x Moezellands
avondeten ‹ map met alle belangrijke info

ARRANGEMENT ‹ 4 x l/o op
geselecteerde adressen, kamer
met douche/wc, in Trier, Neumagen-Dhron, Enkirch of Burg en
Cochem (of buurplaats) ‹ 1 x
stadswandeling van 2 uur in Trier
‹ 1 x Moezellands avondeten ‹
map met alle belangrijke info ‹
reisgids “Moselland-Radwanderführer” met tracébeschrijving en
detailkaarten 1:50.000 (1 x per
kamer)

TERMIJNEN het hele jaar:
seizoen 1: 1.1.2008 - 30.4.2008 en
1.11.2008 - 31.12.2008; seizoen 2:
1.5.2008 - 31.10.2008; aankomstdag: zondag in Trier; vertrekdag
vrijdag vanuit Koblenz
A ANTAL DEELNEMERS
vanaf 2 personen

A ANTAL DEELNEMERS
vanaf 2 personen
PRIJS PER PERSOON
2pkam
1pkam

Seizoen
2pkam
1pkam

1
242
306

ARRANGEMENT ‹ 7 x l/o op
geselecteerde adressen, kamer met
douche/wc, in Saarburg, 2 x Trier,
Neumagen/Dhron, Brauneberg,
Reil, Treis-Karden ‹ 1 x belevenisrondleiding “Het geheim van de
Porta Nigra” in Trier ‹ 1 x combiticket Romeinse bouwwerken in
Trier ‹ 1 x Romeins avondeten ‹
1 x boottocht Cochem – Treis-Karden met fietstransport op de boot
‹ 1 x uitlegboek “Wegen van de
Romeinen” (1 x per kamer) ‹ 1 x
reisgids “Moselland-Radwanderführer” met tracébeschrijving en
detailkaarten 1:50.000 (1 per kamer)
‹ 1 map met alle belangrijke info

216 €
256 €

PRIJS PER PERSOON
2pkam
1pkam

390 €
493 €

MOSP0894
2
265 €
329 €

TERUGTRANSPORT op aanvraag
Cochem
Koblenz
Ediger-Eller
Treis-Karden
Reil
Zell
Kröv
Enkirch
Schweich Trittenheim
Burg
Bernkastel-Kues
Trier Neumagen-Dhron
Konz
Saarburg

2000 jaar geleden was Trier
hoofdstad van het Romeinse
westelijke rijk en belangrijkste
stuk van een economisch en
cultureel bloeiende regio. U volgt
met de fiets het spoor van de
Romeinen en verheugt u over
het erfgoed van onze voorouders: over het aantrekkelijke
wijncultuurlandschap, de keizerlijke pronkgebouwen, de antieke
dorpen, villa’s en landgoederen,
wijncomplexen, waterleidingen,
tempelgebieden, versterkingswerken en grafmonumenten.

TERMIJNEN juni – oktober
aankomstdag: donderdag in Saarburg,
vertrekdag: donderdag uit Treis-Karden

MOSP0893

MEERPRIJS VOOR BAGAGETRANSFER
€ 145 all-in bij boeking voor 2-4 personen en € 175 all-in bij boeking voor
5-8 personen (vanaf 9 personen op
aanvraag)

Merzig

TERMIJNEN april tot begin
november, aankomst maandags in
Trier en vertrek vrijdag uit Cochem
(of buurplaats)

PRIJS PER PERSOON

MOSP0892

10

Moezelland

MEERPRIJS VOOR BAGAGETRANSFER
€ 110 all-in bij boeking voor 2-4 personen en € 135 all-in bij boeking voor
5 tot 8 personen (vanaf 9 personen op
aanvraag)
TERUGTRANSPORT op aanvraag

MEERPRIJS VOOR BAGAGETRANSFER
€ 170 all-in bij boeking voor 2-4 personen en € 180 all-in bij boeking voor
5 tot 8 personen (vanaf 9 personen op
aanvraag)
TERUGTRANSPORT op aanvraag

rad.folder.nl

26.11.2007

11:30 Uhr
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Nahe-HunsrückMoezel per fiets
Op de fiets gaat het over de
goed gemarkeerde fietsroute
“Nahe-Hunsrück-Moezel” van
Bingen naar Trier, waarbij u
de reisgids van dezelfde naam
terzijde staat.

ARRANGEMENT ‹ 5 x l/o op geselecteerde adressen, kamer met
douche/wc, in Bad Kreuznach of
Rüdesheim/Nahe, Idar-Oberstein/
Weierbach, Morbach, Piesport en
Trier ‹ 1 x boerenontbijt Hunsrück
‹ 1 x Nahewijnproeven ‹ 1 x
Moezelwijnproeven 1 x rondleiding
in historische kopermijn Fischbach
‹ 1 x map met alle belangrijke info
en fietsgids

TERMIJNEN het hele jaar
A ANTAL DEELNEMERS
vanaf 2 personen

Vakantieregio
Saar - Boven-Moezel

“Europa-route”
Op uw rondreis leert u het grenzeloze Europa in de drielandenhoek
Duitsland-Frankrijk-Luxemburg
kennen. De tocht leidt door
romantische steden zoals bijv.
Saarburg, met zijn Venetiaanse
flair, middeleeuws gestempelde
steden in Frankrijk en de Europese Culturele Hoofdstad 2007
Luxemburg. De dagetappes liggen
tussen 45 en 60 km. De bagage
wacht al in uw hotelkamer.

ARRANGEMENT ‹ 7 x l/o in
geselecteerde hotels/pensions
met douche/wc in Bad Breisig,
Trier, Mettlach, Saarbrücken
‹ 1 x boottocht van Traben-Trarbach naar Zeltingen en fietstransport op de boot ‹ 1 x Moezellands
smulavondeten ‹ 1 x stadswandeling Trier ‹ 1 x toegang tot werelderfgoed Völklinger Hütte ‹ 1 x
Saarlands avondeten ‹ gedetailleerd inlichtingen- en kaartenmateriaal

ARRANGEMENT ‹ 6 x l/o in
geselecteerde hotels/pensions
met douche/wc ‹ overnachting
in Saarburg, Manderen (F), Luxemburg stad (L), Echternach (L),
Nittel en Saarburg ‹ 5 x bagagetransfer ‹ uitvoerige routebeschrijving ‹ fietswandelkaart

TERMIJNEN mei – oktober

MOSP0897

Fietsrondreis met bagagetransfer. De tocht leidt door idyllische rivierdalen en natuurbeschermingsgebieden naar de
wereldberoemde Saarbocht in
Mettlach, naar de Romeinenstad Trier, alsmede naar het
nabijgelegen Luxemburg en
naar Frankrijk. De dagetappes
liggen tussen 30 en 66 km.

ARRANGEMENT ‹ 7 x l/o in
geselecteerde hotels/pensions met
douche/wc ‹ overnachting in Konz,
Trassem en Palzem ‹ 3 x bagagetransfer ‹ veerkaart incl. fiets ‹
uitvoerig tochtenpakket met routebeschrijving en fietswandelkaart
TERMIJNEN het hele jaar

TERMIJNEN het hele jaar

PRIJS PER PERSOON

PRIJS PER PERSOON
2pkam
1pkam

Van dal naar dal

299 €
369 €

2pkam
1pkam

349 €
439 €

MOSP0898

PRIJS PER PERSOON

PRIJS PER PERSOON
2pkam
1pkam

Onderneem een fietstocht langs
de mooist wijnbouwgebieden aan
Rijn, Moezel en Saar. Bij het verlaten van Bad Breisig, voorbij de
Deutsche Eck in Koblenz via
Cochem, komt u bij de beroemde
steile hellingen aan de Moezel.
De monding van de Saar
passerend, voorbij de Saar-wijngaarden, bereikt u Mettlach en de
beroemde Saarbocht. Doel van de
laatste etappe is de regionale
hoofdstad Saarbrücken.

Vakantieregio
Saar-Boven-Moezel

ALL-IN-AANBIEDINGEN

Drie-rivierentocht
Rijn-Moezel-Saar

273 €
343 €

MOSP0895
MEERPRIJS VOOR BAGAGETRANSFER
€ 153 all-in bij boeking
voor 2 tot 4 personen en
€ 158 all-in bij boeking
voor 5 tot 8 personen en
€ 183 all-in bij boeking
voor 9 tot 12 personen
Meerprijs voor lunchpakket
€ 36 per persoon

2pkam
1pkam

379 €
481 €

MOSP0896
BAGAGETRANSFER op aanvraag
TIP De reis is van Bad Breisig naar
Saarbrücken of van Saarbrücken naar
Bad Breisig te boeken

Koblenz
Alken
Echternach

Zell
Piesport

Luxemburg
Nittel
Mandern

Morbach
Trier
Konz
Saarburg
Mettlach

Idar-Oberstein

Bad-Kreuznach/
Rüdesheim
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Trier

Fietsen
rondom Trier
U wachten onvergetelijke dagen
in de oudste stad van Duitsland. Verken de indrukwekkende
bezienswaardigheden van de
stad en doorkruis met de fiets
onze heerlijke vakantieregio.

ARRANGEMENT ‹ 3 x l/o in geselecteerde hotels in Trier, kamer
met douche/wc ‹ 1 x routebeschrijving/ tochtsuggesties ‹ 1 x fietsroute-kaart
TERMIJNEN 1.4. – 31.10.2008
(mei, juni, september, oktober
en feestdagen op aanvraag),
aankomst dagelijks

Roemische Weinstrasse

Roemische Weinstrasse

“Fietsplezier”
Roemische Weinstrasse
op de Roemische
Fietsen met
Weinstrasse
vast adres aan
de Roemische
Weinstrasse

Mountainbiken
op de
Roemische
Weinstrasse

4 dagen lang kunt u het landschap per fiets verkennen. U
verblijft op een van de mooie
wijnboerderijen aan de
Roemische Weinstrasse en
beleeft het wijn- en cultuurlandschap van de Moezel vanuit een bijzonder perspectief.
Het gebied van de Roemische
Weinstrasse is ideaal geschikt
als uitgangspunt voor tochten
langs het Moezelfietspad, het
Kytallfietspad en het MaareMoezel-fietspad.

ARRANGEMENT ‹ 3 x l/o in
kamers met douche/wc op een wijnboerderij ‹ 1 x begroetingsdronk ‹
1 x Moezelwijnproeven met wijnboervesper en kelderbezichtiging ‹ 1 x
Moezellandfietstochtgids met
tracébeschrijving en detailkaarten
‹ 1 x fietskaart “Trier en omgeving”
van de ADFC ‹ 1 x infomap
TERMIJNEN het hele jaar.
Aankomst dagelijks

PRIJS PER PERSOON
Cat.

Seite 12

C
PRIJS PER PERSOON
177 €
258 €

2pkam
1pkam
MOSP0899

Cat.
2pkam
1pkam

B
129 €
149 €

Verschillende fietstochtsuggesties langs Moezel, Saar,
Ruwer, Kyll, Lieser of Trier
kunnen al naar gelang van
uw wens worden gekozen.
Uitgangs- en eindpunt van
de dagtochten is steeds de
overnachtingsplaats aan de
Roemische Weinstrasse.

ARRANGEMENT ‹ 5 x l/o in
kamers met douche/wc op een wijnboerderij ‹ 1 x begroetingsdronk
‹ 1 x Moezelwijnproeven met wijnboervesper en kelderbezichtiging
‹ 1 x toegang tot de bezoekmijn
Fell (april-oktober) ‹ 1 x kaart voor
een stadswandeling met gids door
Trier ‹ 1 x Moezellandfietstochtgids
met tracébeschrijving en detailkaarten ‹ 1 x fietskaart “Trier en
omgeving” van de ADFC ‹ infomap

ARRANGEMENT ‹ 2 x l/o in
kamers met douche/wc ‹ 1 x
begroetingsdronk ‹ 1 x Moezelwijnproeven met wijnboervesper
en kelderbezichtiging ‹ 12 x gedetailleerde mountainbikekaart met
routebeschrijving en hoogteprofielen ‹ 1 x infomap

TERMIJNEN het hele jaar,
(van november – april toegangskaart
voor alle Romeinse gebouwen in
Trier als alternatief voor bezoekmijn).
Aankomst dagelijks

Cat.

EEN NACHT VERLENGING
2pkam
1pkam

23 €
30 €

MOSP08100
FIETSHUUR ter plaatse mogelijk
voor € 10 per dag

Cat.

B

Palzem
Trassem

Ruwer
Trier
Konz
Saarburg
Mettlach

2pkam
1pkam

B
109
129

C
119 €
139 €

EEN NACHT VERLENGING
23
30

30 €
35 €

MOSP08102
2pkam
1pkam

199
239

239 €
269 €

EEN NACHT VERLENGING
23
30

30 €
35 €

FIETSHUUR ter plaatse mogelijk
voor € 10 per dag

Langsur Schweich

PRIJS PER PERSOON

C

MOSP08101

Koblenz

TERMIJNEN het hele jaar.
Aankomst dagelijks

2pkam
1pkam

PRIJS PER PERSOON

2pkam
1pkam
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Het gebied van de Roemische
Weinstrasse met zijn aangrenzende heuvels van de Eifel en
de Moezel biedt een gevarieerd
oefengebied voor mountainbikers. Alleen al in de
gemeente Schweich zijn sinds
2003 vijf bewezen tracés met
meer dan 200 km lengte en
verschillende hoogteprofielen
van 800 tot 2000 m beschikbaar.

EXTRA TE BOEKEN
Tourguide voor dagtoer (5-6 uur)
€ 100 all-in voor groepen tot 10
personen.

26.11.2007

11:30 Uhr

Wittlicher Land

Fietstocht
met gids en
busbegeleiding
Wij tonen u bij de twee grote
dagetappes (ca. 50-60 km)
het bekende Maare-Moezelfietspad, dat over de voormalige spoorbaan van Daun over
Wittich naar Bernkastel leidt,
en een tocht naar de Moezel
met ongewone inkijkjes en
uitzichten. U wordt door onze
fietsbegeleider begeleid. Wie
minder wil fietsen, kan de
begeleidende bus nemen. Ter
afsluiting gaat het dan naar
een van de fietsdoedagen incl.
bustransfer naar de weg en
terug naar de vakantieplaats.

Info
‹ fietsverhuurplaatsen in het
Moezelland : info bij de plaatselijke
VVV’s ‹ all-in-aanbiedingen voor
fietsers worden door Mosellandtouristik en veel VV’s uitgewerkt
‹ fietsbus: transport naar Luxemburg, Echternach, Saarschleife,
Thionville of Bernkastel-Kues, fietstocht naar de uitgangsplaats rondom
Konz of Saarburg terug, inlichtingen
bij Saar-Mosel-Touristik e.V., tel.
06501-19433 of 06581-19433; transport van Cochem-Bullay-Cochem
(RMV), tel. 02671-8976 ‹ Fiets-TaxiMOSEL-EIFEL, voor groepen van 8
tot 40 personen aan het MaareMoezel-fietspad en Moezel-fietspad,
tel. 06571-4086 ‹ fietsparkeerplaats Saarberg: Eiscafé-Bistro “On
the Green”, Im Stadtpark 1, tel.
06581-993145, bewaakte fietsparkeerplaats met bagageafgifte

Fietstochtkaarten
‹ “Moselland-Radwanderführer”:

Seite 13

ARRANGEMENT ‹ 3 x l/o kamer
met douche/wc ‹ 3 x zeer uitgebreid avondeten ‹ 1 x kennismakingsavond ‹ 1 x Maare-Moezelfietstocht met gids ‹ 1 x stadswandeling in Wittlich ‹ 1 x Moezeleifeltocht met gids ‹ 1 x bezichtiging
van de kerk in Klausen ‹ 1 x bezoek aan een fietsdoedag in de regio ‹ 1 x busbegeleiding incl. fietstransport op de bovengenoemde
tochten ‹ 1 x infomap per groep
TERMIJNEN 15.-18.5. (Happy
Mosel), 22.-25.5. (gezinsdag Kylldal); 17.-20.7. (Kylldal actief );
14.-17.8. (Ruwerdal actief );
25.-28.9. (fietsactief Salm)
PRIJS PER PERSOON
Cat.

B

2pkam
1pkam

249 279 €
a.A. a.A.

Zeller Land

ARRANGEMENT ‹ 3 x l/o ‹ 1 x
wijnproeven in de wijnboerkelder
‹ 1 x regionale specialiteit (3-gangenmenu) ‹ 1 x bezoek aan een museum in het Zeller Land ‹ 1 x boottocht naar Beilstein (enkele reis)
‹ 1 x tocht met de Moezelwijntrein
van Bullay naar Traben-Trarbach
‹ 1 x fietstochtgids Moezelland ‹
1 x infomap voor Zell (Moezel), Beilstein en Traben-Trarbach

CulTUURTOCHTfietsen op het
Moezelfietspad
Fietsen – en op de fiets
Moezelcultuur ervaren. Op
de pedalen geest en lichaam
activeren. Beleef op het zadel
een van de mooiste rivierlandschappen van Europa, geniet
van edele wijnen, een exquise
regionale keuken en laat u
door de meefietsende gids inwijden in het culturele erfgoed
van onze voorouders.

C

TERMIJNEN het hele jaar (boottocht Pasen tot begin november)
PRIJS PER PERSOON
Cat.
2pkam

A

B

180

219

C

ALL-IN-AANBIEDINGEN

ountainbiken
de
emische
einstrasse

rad.folder.nl

268 €

MOSP08104
Verlenging (l/o) tussen € 22 en € 46
per persoon. 1pkam en fietshuur op
aanvraag mogelijk.

MOSP08103

22 detailkaarten op schaal 1:50000
met begeleidende teksten, talrijke
infoadressen, actuele tips over
bezienswaardigheden en recreatieinstellingen, fietsverhuur- en
reparatiewerkplaatsen en door de
ADFC geclassificeerde “Bett & Bike”bedrijven (voor € 8,60 plus € 1,50
verzendkosten bij Mosellandtouristik, tel. 06531-97330 en bij alle
plaatselijke VVV’s) ‹ fietstochtgids
“Nahe-Hunsrück-Mosel”: gedetailleerde kaarten beschrijven het
tracéverloop van Bingen naar Trier
met tips en info over de tracés en
overnachtingsmogelijkheden bij
boeren en wijnboeren (voor € 8,60
plus € 1,50 verzendkosten bij
Mosellandtouristik, tel. 06531-9733
0) ‹ fietsatlas Vulkaneifel, gedetailleerde kaarten beschrijven het
tracéverloop van het “MaareMoezel-fietspad (Daun-BernkastelKues)”, Ahrtalradweg”, “Vulkan-RadRoute Eifel”en de “Kylldalradweg”,
VVV Wittlich, tel. 06571-4086 ‹ fietstochtgids “Radelspaß”: 23 tochten
en tochtbeschrijving en 1.370 km
tracélengte aan Moezel, Saar, Sauer
en Kyll en fietstochten in de
drielandenhoek, kaarten en route

Trier – Merzig – Thionvbille – Luxemburg – Echternach verkrijgbaar bij
Saar-Obermosel-Touristik Konz, tel.
06501-19433 en Saarburg, tel.
06581-19433, Trier, tel. 06518978080, Langsur, tel. 06501602666 ‹ “Radwandern an der
Mittelmosel” met negen doetochtsuggesties in het Moezeldal en de
Hunsrückheuvels, Mittelmoseltouristik, tel. 06531-3075 ‹ flyer “Radwadern, Joggen, Walken, Skaten auf
dem Maifeld”, kaart met het fietspad
Maifeld langs de stilgelegde spoorlijn met vier extra tochtsuggesties
voor fietsers, tel. 02654-94020

Mountainbiken en
fietstochten met gids
‹ Mountain-Bike-tochtkaart “Weinberg-Steilstlagenbiking”, regelmatig
tochten waaraan gasten kunnen
deelnemen, VVV Traben-Trarbach,

tel. 06541-83980 ‹ Mountainbiken
op de Roemische Weinstrasse, 5
gemarkeerde tochten met tochtkaart
en suggesties, fietstochten met gids
mogelijk, VVV Roemische Weinstrasse, Schweich, tel. 0650293380‹ 7 Mountainbiketochten
“Saar-Obermosel” met kaarten,
tochtbe-schrijving en hoogteprofiel,
verkrijgbaar bij Saar-ObermoselTouristik Konz, tel. 06501-19433 en
Saarburg, tel. 06581-19433 ‹
Mountian-Bike-Club (MTB) Zell
(Moezel) : regelmatig tochten
waaraan gasten kunnen deelnemen,
tel. 06542-4276 ‹ Tochten met
racefiets en gids voor “profi’s“, elke
woensdag om 18 uur, vanaf het raadhuis Konz, groepen op aanvraag, info Saar-Obermosel-Touristik, tel.
06501-7790 ‹ Fietssportclub 1989
Erden e.V. biedt voor sportieve fietsers vier tochten over steeds 78 km
aan, fietstochten met gids volgen afspraak, inlichtingen Herbert Weber,
tel. 06532-2549 ‹ Nieuw fietspadennet in de Wittlicher Senke.
Maare-Mosel-fietspad/fietspad Wittlicher Senke/Radschleifen langs het
Maare-Moezel-fietspad, Moseleifel
Tourisik e. V., tel. 06571-4086

Koblenz
Wittlich

Kröv
Piesport

Schweich

Treis-Karden
Zell

Bernkastel-Kues
Trier
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REISVOORWAARDEN

ZEER GEACHTE KL ANT,
wij verzoeken u goed kennis te nemen van
de volgende reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover ze effectief betrokken zijn, bestanddeel van het
reiscontract dat u met Mosellandtouristik
GmbH, hierna als “MLT” afgekort, als reisorganisator afsluit. Deze reisvoorwaarden
gelden uitsluitend voor de all-in-aanbiedingen van MLT. Ze gelden niet voor de bemiddeling van vreemde arrangementen (zoals
bijvoorbeeld gastrondleidingen en toegangskaarten) en niet voor contracten
over logiesarrangementen, resp. de bemiddeling daarvan. Uw reisaanmelding dient u
tijdig aan het reisbureau te richten, waarvan u deze catalogus hebt gekregen. De
boeking kan vanzelfsprekend echter ook
rechtstreeks bij MLT plaatshebben. Gebruikt u daarvoor s.v..p. in elk geval het
bijgevoegde aanmeldingsformulier. Bij
aanmelding op korte termijn is een telefoontje voorafgaand aan uw schriftelijke
aanmelding de moeite waard. U kunt dan
via de telefoon een overzicht van de nog
vrije plaatsen krijgen. Samen met de reisdocumenten krijgt u uitvoerige inlichtingen over uw vakantieregio. Behalve bij boekingen op korte termijn krijgt u 10 dagen
voor het begin van uw reis de voor uw verblijf noodzakelijke reisdocumenten en een
map met alle belangrijke informatiemateriaal, in het bijzonder tips over het verloop
van de reis, over transfer- en reistijden, de
naam van uw reis-, seminar- en cursusleider en van uw begeleider.
1. Het contract
1.1 Met de boeking (reisaanmelding), die
mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax,
per e-mail of via internet kan plaatshebben, biedt de klant aan MLT verplichtend
het afsluiten van een reisverdrag aan. Basis van zijn aanbod zijn de reisbeschrijving,
deze reisvoorwaarden en alle aanvullende
inlichtingen in de grondslag voor de boeking (catalogus, gastheermap, internet),
voor zover deze de klant voorliggen.
1.2 In het geval van een elektronische doorgifte van een boekingswens bevestigt MLT
de klant meteen langs elektronische weg
de ontvangst. Deze ontvangstbevestiging is
nog geen boekingsbevestiging en vormt
geen claim op het tot stand komen van het
reiscontract conform de boekingswens van
de klant.
1.3 Het reisverdrag komt tot stand met de
boekingsbevestiging van MLT aan de klant.
Er is geen speciale vorm voor nodig. Bij of
direct na de sluiting van het contract krijgt
de klant de schriftelijke versie van de boekingsbevestiging overhandigd. Een schriftelijke versie van de boekingsbevestiging
kan achterwege blijven als de boeking van
de klant korter dan 7 dagen voor het begin
van de reis plaatsheeft.
1.4 Als de boekingsbevestiging van MLT van
de boeking van de klant afwijkt, ligt een
nieuw aanbod van MLT voor, waaraan MLT
10 dagen vanaf de datum van de boekingsbevestiging is gebonden. Het contract komt
op basis van dit veranderde aanbod tot
stand, voor zover de klant het aannemen
van dit aanbod door een uitdrukkelijke verklaring, aanbetaling of restbetaling verklaart. Iets soortgelijks geldt, als MLT de
klant een schriftelijk aanbod voor een allin-reis heeft gedaan.
1.5 De klant die de boeking verricht is aansprakelijk voor de contractuele verplichtingen van de medereizigers, voor wie hij de
boeking verricht, voor zover hij een overeenkomstige verplichting door nadrukkelijke en aparte verklaring heeft overgenomen.
2. Prestaties, wijzigingen in prestaties
2.1 De door MLT verschuldigde prestaties
vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van
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de boekingsbevestiging in verbinding met
de daaraan ten grondslag liggende uitschrijving van het all-in-aanbod en met
inachtneming van alle in de boekingsgrondslag opgenoemde aanwijzingen en
verduidelijkingen.
2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners,
in het bijzonder accommodatieverschaffers, zijn door MLT niet gemachtigd, garanties te geven of afspraken te maken die boven de reisaankondiging of de boekingsbevestiging uitgaan of daarmee in tegenspraak zijn of de bevestigde inhoud van
het reiscontract veranderen.
3. Aanbetaling/betaling van de rest
3.1 Met het sluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na
het overgeven van een waarborgbewijs
conform § 651k BGB moet een aanbetaling
worden voldaan, die op de reisbedrag
wordt gerekend. Deze bedraagt, voor zover
in het individuele geval niets anders is
overeengekomen, 10% van de reisprijs.
3.2 De betaling van het restant is, voor zover het waarborgbewijs is afgegeven, 3 weken voor het begin van de reis opeisbaar,
voor zover in het individuele geval geen andere betalingstermijn is overeengekomen.
Bij boekingen korter dan 3 weken voor het
begin van de reis dient het volle bedrag direct te worden betaald.
3.3 De verplichting tot het afgeven van een
waarborgbewijs vervalt, als
a) de reis niet langer dan 24 uur duurt, geen overnachting insluit en de reisprijs niet
hoger is dan € 75 per persoon,
b) afwijkend van de cijfers 3.1 en 3.2, als de
overeengekomen reisprestaties geen vervoer van of naar de reisplaats inhouden en
afgesproken is, dat de totale reisprijs pas
op het eind van de reis/het verblijf aan MLT
of het accommodatiebedrijf betaald moet
worden.
3.4 Is MLT tot het brengen van de contractprestaties bereid en in staat en presteert
de reisgast de aanbetaling of restbetaling
niet of niet volledig op de afgesproken condities, zonder dat er een contractueel of
wettelijk recht van retentie door de gast
bestaat, dan is MLT gerechtigd, na aanmaning met het stellen van een termijn het
contract te annuleren en de reisgast met
annuleringskosten conform artikel 4 van
deze voorwaarden te belasten.
4. Annulering door de klant,
omboeking
4.1 De klant kan tot het begin van de reis
op elk moment de reis annuleren. Het verdient aanbeveling, het annuleren ter voorkoming van misverstanden schriftelijk te
doen. Peildatum is de ontvangst van de annulering bij MLT.
4.2 In elk geval van annulering door de
reisdeelnemer heeft MLT recht op compensatie voor de reisvoorzorgsmaatregelen en
de kosten van MLT als volgt, waarbij rekening wordt gehouden met gewoonlijk bespaarde kosten en de gewoonlijk mogelijke andere aanwending van reisprestaties:
‹ tot en met de 31e dag voor het begin
van de reis 10% van de reissom
‹ van de 30e tot de 21e dag voor het begin van de reis 20% van de reissom
‹ van de 20e tot en met de 14e dag voor
het begin van de reis 40% van de reissom
‹ van de 13ee tot en met de 8e dag voor
het begin van de reis 50% van de reissom
‹ van de 7e dag tot de dag voor het begin van de reis 80% van de reissom
‹ op de dag van het begin van de reis en
bij niet-reizen 90% van de reissom, maar
in ieder geval ten minste € 25 per persoon. Het afsluiten van een reis-annuleringskosten-verzekering wordt dringend
aangeraden.
4.3 De klant dient aan MLT te bewijzen dat
zij geen of wezenlijk lagere kosten heeft

gemaakt dan de voorstaand vastgelegde
all-in-kosten. In dit geval is de klant slechts
verplicht de mindere kosten te betalen.
4.4 MLT behoudt het recht, in afwijking van
de voorstaande all-in-prijzen in het individuele geval een hogere, concrete schadeloosstelling te eisen, waarbij deze concreet
aan de klant moet worden voorgerekend.
4.5 Als op verzoek van de klant na het sluiten van het contract wijzigingen met betrekking tot de reistermijn, de accommodatie, het soort verzorging of dergelijke prestaties (omboekingen) worden gerealiseerd, kan MLT zonder dat de klant aanspraak
kan maken op het recht op omboeking en
slechts in zoverre dit mogelijk is, tot aan de
31e dag voor het begin van de reis omboekingskosten ter waarde van € 10 berekenen. Latere omboekingen zijn alleen met
annulering van het reiscontract en een
nieuwe boeking conform de voorstaande
annuleringscondities mogelijk. Dit geldt
niet voor omboekingswensen, die slechts
geringe kosten veroorzaken.
5. Verplichtingen van de reizende/
klant (gebreken melden, opzegging,
uitsluitings-termijn)
5.1 De reizende is verplicht, eventueel optredende gebreken direct aan MLT of tegenover de in de reisinlichtingen aangegeven
plaats aan te geven en hulp te verlangen.
Aanspraken van de reizende vervallen alleen dan niet, als de terechtwijzing waartoe
de reizende verplicht is, onverdiend achterwege blijft.
5.2 Als de reis als gevolg van een reisgebrek wezenlijk wordt beïnvloed of als van
de reizende het realiseren ervan als gevolg
van belangrijke, voor MLT herkenbare
grond niet kan worden verlangd, kan de reizende het reiscontract conform de wettelijke bepalingen (§ 651e BGB) opzeggen.
De opzegging is pas geoorloofd als MLT
resp. haar gemachtigden een hun door de
reizende bepaalde redelijke temrijn hebben laten verstrijken, zonder hulp te bieden. Het bepalen van een termijn is niet nodig, als de hulp onmogelijk is of door MLT
of haar gemachtigde wordt geweigerd of
als het direct opzeggen van het contract
door een buitengewoon belang van de reizende wordt gerechtvaardigd.
5.3 De reizende moet aanspraken wegens
niet volgens contract uitvoeren van de reisverplichtingen uitsluitend na het eind van
de reis binnen een maand na de contractueel bepaalde terugreisdatum tegenover
MLT onder het onderstaand aangegeven
adres geldend maken. Een termijn bewarende aanmelding kan niet bij de dienstverleners, in bet bijzonder niet tegenover de
accommodatieverschaffer plaatshebben.
Het schriftelijk indienen van de claim wordt
dringend aangeraden.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De contractuele aansprakelijkheid van
MLT voor schades, die niet lichamelijke
schades zijn, is beperkt tot drie keer de reisprijs, voor zover een schade van de reizende noch opzettelijk noch roekeloos opgelopen of MLT voor een aan de reizende ontstane schade alleen wegens de schuld van
een dienstverlener verantwoordelijk is.
6.2 MTL is niet verantwoordelijk voor gegevens en onvoldoende dienstverlening in samenhang met prestaties,
a) die niet contractueel overeengekomen
hoofdprestaties zijn en geen bestanddeel
van het all-in-aanbod van MLT zijn en voor
de klant herkenbaar en in de reisbeschrijving of de boekingsbevestiging als
vreemde prestatie zijn gekenschetst, of
b) gedurende het verblijf als vreemde prestatie alleen maar werden bemiddeld (bijv.
kuur- en wellnessarrangementen, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, enz.)

7. Niet opgeëiste prestaties
Eist de reizende individuele reisprestaties
als gevolg van voortijdge terugreis, wegens
ziekte of om andere, niet door MLT te vervangen redenen niet op, dan bestaat er geen recht van de reizende op evenredige restitutie. MLT zal zich echter, in zoverre het
niet om heel kleine bedragen gaat, bij de
dienstverlener om restitutie inspannen en
corresponderende bedragen aan de reizende terugbetalen, zodra en in zoverre ze
door de individuele dienstverlener feitelijk
aan MLT zijn terugbetaald.
8. Verjaring
Eisen van de klant tegenover MLT, om het
even op basis van welke rechtsgrond –
echter met uitzondering van eisen van de
klant die voortvloeien uit ongeoorloofd
handelen – verjaren na een jaar vanaf de
contractueel overeengekomen terugreisdatum. Als tussen de klant en MLT onderhandelingen gaande zijn over kenbaar gemaakte eisen of over omstandigheden die
de eisen ondersteunen, dan is de verjaring
vertraagd tot de reisdeelnemer of MLT de
voortzetting van de onderhandelingen weigert. De tevoren vastgelegde verjaringstermijn van een jaar treedt op zijn vroegst 3
maanden na het eind van de vertraging in.
9. Rechtkeuze en bevoegde rechtbank
9.1 Op de totale rechts- en contractverhouding tussen de klant en MLT is uitsluitend
Duits recht van toepassing.
9.2 De klant kan MLT alleen in haar standplaats aanklagen.
9.3 Voor klachten van MLT tegen de klant is
de woonplaats van de klant maatgevend.
Voor klachten tegen klanten, die kooplieden, rechterlijke personen van publiek of
privaatrecht of personen zijn die hun domicilie in het buitenland hebben, of wier domicilie of gewoonlijk verblijf op het tijdpunt
van de formulering van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de
standplaats van MLT overeengekomen.
9.4 Voorstaande bepalingen gelden niet,
a) als en in zoverre uit contractueel niet afdingbare bepalingen van internationale
overeenkomsten, die op het reiscontract
tussen de klant en MLT van toepassing kunnen zijn, iets anders ten gunste van de
klant voortkomt of
b) als en in zoverre op het reisverdrag toepasbare, niet afdingbare bepalingen in de
lidstaat van de EU, waarvan de klant ingezetene is, voor de klant gunstiger zijn dan
de volgende bepalingen of de overeenkomstige Duitse voorschriften.
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FAX 06531-973333

Dit veld vult het reisbureau in!
Adres reisbureau, telefoon-/faxnr.

Aan
Mosellandtouristik GmbH
Postfach 1310
D-54463 Bernkastel-Kues
Afzender, handtekening

Hierbij boek ik
programmatitel

boekingsnummer

naam verblijf

boekingsnummer

plaats
aankomst op
nr.

naam, voornaam
adres, telefoon

vertrek op

(uitwijktermijn:
leeftijd

categorie

)
2pkam

1pkam

3pkam

vakwo

prijs vlg. prosp.

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

Toeslag voor:

€x

dag(en) x

perso(o)n(en)

€

Toeslag voor:

€x

dag(en) x

perso(o)n(en)

€

Toeslag voor:

€x

dag(en) x

perso(o)n(en)

€

Totaalprijs
Bij groepsboekingen aparte namenlijst met gewenst vaantal 1pkam’s en 2pkam’s
bijvoegen en hier alleen de naam van de vertegenwoordiger vermelden:

Opmerkingen:

€

Deelnamevoorwaarden: Uitsluitend de in de geldige prospectussen van Mosellandtouristik GmbH, Bernkastel-Kues uitgedrukte reis- en betalingvoorwaarden, prijzen
en stornovoorwaarden die ik met mijn handtekening erken, ook met het oog op de
met mij aangemelde reisdeelnemers, voor wier nakoming van dit contract ik nadrukkelijk insta, zijn van toepassing. Ik stem er ook mee in, dat de persoonlijke gegevens,
die mij of de door mij aangemelde personen betreffen, worden gebruikt bij het verwerken van de gegevens, voor zover dit de afwikkeling van het contract en de
klantenservice dient.

datum:
handtekening van de vertegenwoordiger:

rad.folder.nl

26.11.2007

11:30 Uhr
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Info over heenreis en openbaar vervoer
Duisburg

NL
S P O O R E N F I E T S Regelmatige verbinding met intercity
en regionale treinen op de route Koblenz - Cochem - Bullay
(aansluiting naar Traben-Trarbach) - Wittlich - Trier. Via Trier CS
leidt de verbinding naar de plaatsen aan de Boven-Moezel tot
Perl of naar Luxemburg en de plaatsen rechts van de Saar tot
Saarbrücken.
INFO
‹ DB-Radfahrer-Hotline:
+49(0)1805-151415 of www.bahn.de
‹ www.trans-regio.de/Sites/
fahrgastservice/mwb.htm

B

Essen
A1

Düsseldorf
Köln
A61

Lüttich
A60

A3
Koblenz

A48

L

A61

Luxemburg

Frankfurt

Hahn

Trier

A3
A1

Mainz
A6

B U S & F I E T S Van 1 mei tot 31 oktober rijden in het weekeinde
2 x per dag per richting op de route Trier-Bullay de “Radelbusse”
(bussen met vast ingebouwde fietsenstandaards). Als er ruimte is,
nemen ook de lijnbussen van de Moselbahn fietsen mee. In dezelfde
maanden kunnen in de weekeinden tussen Bullay en Cochem de
fietsbussen van de Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft worden
gebruikt.
INFO
‹ www.moselbahn.de
‹ www.rheinland-pfalz-takt.de
‹ www.vrt-info.de ‹ www.vrm
info.de ‹ www.rmv-bus.de
B O O T & F I E T S Van midden april tot oktober varen op Moezel
en Saar dagelijks talrijke personenschepen, die u voor een rondvaart
of voor het verder varen met de fiets kunt gebruiken.
INFO
‹ Mosel-Saar-Personenschifffahrtsplan, dat u gratis bij
Mosellandtouristik verkrijgt.

Mosellandtouristik GmbH
Postfach 1310, D-54463 Bernkastel-Kues
Telefon: +49 (0)6531-9733-0, Fax: +49 (0)6531-9733-33
eMail: info@mosellandtouristik.de
www.mosellandtouristik.de

Saarbrücken
Metz

A5
Kaiserslautern
Ludwigshafen

F

A6
Karlsruhe
Stuttgart
A8

A5

