Hotel Ellenzer Goldbäumchen
Moselweinstr. 17
56821 Ellen-Poltersdorf
Tyskland

Til Mosel, Tyskland

Tel: +0049 267 396 211 50
www.goldbaeumchen-mosel.de

Quorps Busser ApS
Stenvej 15, Rinkenæs
6300 Gråsten.
Tlf. 74 65 08 50.
Mail: mail@quorpsbusser.dk

www.quorpsbusser.dk

Prisen er inkl. bus, hotel med halvpension, udflugter inkl. entré,
en aften med musik og dans. + frokost mandag og torsdag.

HUSK :
HJEMREJSEFORSIKRING, PAS, BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS
OG EURO

Ret til Ændringer forbeholdes.

750 kr. i enkeltværelse tillæg.
100 kr. i tillæg ved ønske om en bestemt plads i bussen.
(Efter først til mølle princip)
Teknisk Arrangør

Quorps Busser ApS
Rejsegarantinr. 2799

www.quorpsbusser.dk

Søndag d. 09-08-2020:

Onsdag d. 12-08-2020:

Efter endt opsamling (som aftales ved tilmelding), kører vi over den
dansk/tyske grænse og forbi Hamburg, videre til Dortmund og Köln og
ankommer til Hotel Ellenzar Goldbäumchen i Ellen-Poltersdorf først på
aftenen (alt efter trafik), hvor aftensmad er klar til os og efterfølgende er
der lidt praktiske informationer.

Kl. 9.30 kører vi fra hotellet og til byen Cochem. Her vi får en guidet tur
rundt i den gamle bydel, hvor man bl.a. kan se mange nænsomt restaurerede
bindingsværkshuse samt besøge den hyggelig markedsplads, hvor man helt
sikkert kan finde en souvenir at købe med hjem.

Hotellet er handicapvenligt og med elevator. Der er gratis wi-fi på hele
hotellet. Se evt. mere på www.goldbaeumchen-mosel.de

Cochem er også kendt for borgen Reichsburg
Cochem. Der vil være mulighed for på egen
hånd at besøge borgen, hver dog opmærksom
på at der er langt derop. Man kan også tage
stoleliften op til udsigtspunktet Pinnerkreuz.

Morgenbuffet fra kl. 7.30 til kl. 10.00

Ca. kl. 16.00 kører vi tilbage til hotellet.

Der vil selvfølgelig være passende pauser undervejs.

Aftensmad serveres Kl. 17.30

—–——————————————————————————

——————————————————————————

Torsdag d. 13-08-2020:

Mandag d. 10-08-2020:
Kl. 8.45 kører vi til Jungs-Weingut i Lieser,
hvor vi fra kl. 10 - 12 får rundvisning og evt.
prøvesmagning. Der vil også være mulighed
for at købe smagfulde vine med hjem.
Se evt. mere på www.junges-weingut.de
Derefter køre vi videre til Edelsteinhaus Schleiferi i Kirschweiler, hvor vi får frokost kl. 13.oo
og derefter er der rundvisning i sliberiet og museet samt mulighed for at
besøge deres fine smykkebutik.
Se evt. mere på www.edelsteinhaus.com
Ca. kl. 16.00 kører vi tilbage til hotellet.

——————————————————————————
Tirsdag d. 11-08-2020:
Kl. 9.00 kører vi til Tysklands ældste by,
Trier, ca. 85 km fra hotellet. På turen får
vi selskab af en guide som vil fortælle os
om byen og det spændende område.
Ca. kl. 15.30 køre vi tilbage til hotellet.

Kl. 9.15 kører vi fra hotellet og ca. 15
km. til Ediger Eller, derfra sejler vi
på Mosel til byen Traben-Trabach.
En flot sejltur på ca. 3 timer. Der vil
blive serveret frokost ombord.
I Traben-Trabach holder bussen og
køre os videre til byen Bernkastel, hvor der er et par timer på egen hånd og
bl.a. mulighed for at indtage eftermiddagskaffen på en af byens hyggelige
caféer.
Ca. kl. 16.00 køre vi tilbage til hotellet.

Efter aftensmad er det tid til at finde danseskoene frem, da der denne aften
er musik og dans.

—–——————————————————————————
Fredag d. 14-08-2020:
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod Danmark ca. kl. 8.30
Vi forventer at være hjemme sidst på aftenen - alt efter trafikken. Der vil
selvfølgelig være passende pauser undervejs.

