
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht 

Uitnodiging voor de persreis „5 goede redenen voor uw vakantie aan de 

Moezel“ in juni 2021 

Cochem, 10. März 2021 – Ontdek de vroege zomer in het prachtige Moezeldal: het 

samenwerkingsverband "Moselhighlights" nodigt u uit voor een gezamenlijke persreis van 7 t/m 10 

juni 2021. Indien de datum door de huidige ontwikkelingen niet kan worden aangehouden, wordt de 

reis uitgesteld naar 5 t/m 8 juli 2021. 

Onze reis begint in Bernkastel-Kues met een bezoek aan de Burg Landshut, het herkenningspunt van 

de stad, en de “Doctorweintour” door de romantische oude stad. Met de boot reist u verder naar 

Traben-Trarbach - schilderachtige pittoreske uitzichten gegarandeerd! In de Art Nouveau-stad ervaart 

u tijdens een rondleiding alles over wijn en de mystieke ondergrondse wereld. De Moezel is uitermate 

geschikt voor fietsvakanties, dus wij stappen samen op de e-bike! Dit is een uitstekende manier om 

Zell te verkennen voordat de dag eindigt met een leuke kelderwandeling en het genieten van fijne 

Moezelwijnen. In het kuuroord Bad-Bertrich, de geheimtip tussen het Moezellandschap en de 

vulkanische Eifel, slentert u ontspannen door de dromerige steegjes voordat u doorgaat naar Cochem. 

U kunt zich verheugen op een korte wandeling langs de Moezel met een fantastisch uitzicht vanaf het 

uitkijkplatform Brauselay en een bezoek aan de imposante Reichsburg, die 100 meter boven de 

Moezel en de stad troont.  

Het programma belooft elke dag een nieuwe bestemming, vervoert middels bus. Langs de 

Moezel, langs steile, zonnige wijngaarden is het de moeite waard om uit het raam te kijken!  

De persreis begint op de eerste dag tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Voor een prettige reis ontvangt u 

van ons gratis treinkaartjes.  

Bent u geïnteresseerd aan een deelname? Neem dan contact op (tot 8 april) met Kerstin 

Altendorf, kerstin.altendorf@tourcomm-germany.com, +49 6201 6020813. Let op: deelname is 

beperkt en pas bindend na onze bevestiging. 

Het voorlopige programma geeft u een gedetailleerd inzicht (wijzigingen onder voorbehoud). 

 
 
 
 
Pre-Itinerary 
  
maandag 7 juni 
 
Tot 13 uur Heenreis met de Deutschen Bahn of met eigen vervoer naar Wittlich, transfer 

naar Bernkastel-Kues en de Burg Landshut, 
lunch en rondleiding op de burcht  

 
´s namiddag Doctorweintour/rondleiding door de binnenstad van Bernkastel-Kues, 

bootvaart naar Traben-Trarbach 
 
´s avonds Diner, wijnproeverij en overnachting in Traben-Trarbach 
 

https://www.moselhighlights.de/?lang=nl
https://www.moselhighlights.de/bernkastel-kues/?lang=nl
https://www.moselhighlights.de/traben-trarbach/?lang=nl
https://www.moselhighlights.de/zell/?lang=nl
https://www.moselhighlights.de/bad-bertrich/?lang=nl
mailto:kerstin.altendorf@tourcomm-germany.com


 
 
 
 
 
 
 
dinsdag 8 juni 
 
´s morgens Rondleiding met een gids door Traben-Trarbach, korte wandeling op de 

Moselsteig 
 
´s middags  Transfer naar Zell, lunch 
 
´s namiddag Fietstocht met de e-bike naar Zell 
 
´s avonds Diner in het Hotel „Zum grünen Kranz“  
 Gezellige kelderwandeling met wijnproeverij in het Weingut Eberhard 
 
 
woensdag 9 juni 
 
´s morgens Transfer naar Bad-Bertrich 

Historische rondleiding door de stad 
 
´s middags Lunch in het Hotel „Häcker’s Fürstenhof“ 
 Transfer naar Cochem 
 
´s namiddag Wandeling op de Moselsteig-Wünschelroute „Brauselay en Layeschload“ 
 
´s avonds  Diner in het Hotel „Villa Vinum“ 

 
donderdag 9 juni 
 
´s morgens Rondleiding door de Reichsburg Cochem  
 
´s middags Lunch 

Transfer naar het station Cochem 
  

Meer informatie over de Moselhighlights vindt u op www.moselhighlights.de. 

 

Contact voor vragen over de persreis (namens Moselhighlights):  

TourComm Germany GmbH & Co. KG 
Olbrichtstr. 21 
69469 Weinheim 
kerstin.altendorf@tourcomm-germany.com 

 

https://www.moselhighlights.de/

