Smuk idyl og skønne, lette vine
langs

Mosel-floden

MOSEL – FRA TRIER TIL KOBLENZ

Cykeltur og Moselvin
En skøn uge på cykel langs Mosel-flodens
bredder, gennem verdensberømte vinområder
med skove, borge, slotte og naturskønne landskaber. De maleriske landsbyer er kendt
vidt omkring for vine som Piesport,
Bernkastel-Kues og Zell.

Let rute
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Fascinerende landskaber, kultur, historie og skønne vine. Nyd det
hele på cykelturen langs med Mosel.

Dag 1. Ankomst til Trier

Tag Jer tid til at opleve den smukke 2.000 år gamle
by Trier, der er tysk, men ligger tæt på grænserne til
både Luxembourg og Frankrig.

Dag 2. Trier - Trittenheim

(ca. 42 km)

Jeres cykelferie følger stort set stier langs med
Mosel-floden, og I befinder Jer hurtigt mellem vinmarker, mens floden fører Jer i bølgende kurver til
den kønne landsby Trittenheim.

Dag 3. Trittenheim - Zeltingen

(ca. 35 km)

I cykler gennem kønne landsbyer som bl.a. Tysklands ældste vinby Neumagen-Dhron. Landsbyen
Piesport er velkendt af mange og ligger lige ud til
floden. Inden Zeltingen kan I udforske den maleriske landsby Bernkastel-Kues med karakteristiske
sort-hvide bindingsværkshuse og -butikker.

Dag 4. Zeltingen - Zell

(ca. 36 km)

Mosel-flodens buede løb med vinstokke i nydelige
rækker på bjergsiderne er et smukt skue. Landsbyerne Traben-Trarbach og Enkirch er blandt dagens
højdepunkter, men læg også mærke til alle de mange slotte, der ligger højt oppe over dalen.

Vinmarker ved moseldalen ved Zell og Merl

PÅ CY K E L F R A M O S E LV I N T I L D E N M Æ G T I G E F L O D R H I N E N

Dag 5. Zell - Treis-Karden

(ca. 47 km)

Efter flere krumninger af floden kommer I til
Beilstein, der, selv om den er lillebitte, er en perle
af en landsby. Lidt længere fremme kommer I til
Cochem - en køn by med skønne, gamle bygninger,
domineret af slottet fra det 11. århundrede.

Dag 6. Treis-Karden - Koblenz

(ca. 42 km)

Der er meget at se på denne sidste dag på cykel. En
afstikker fra floden fører Jer op til den imponerende
borg Eltz. Tag Jer tid til at besøge slottet, inden I
vender tilbage til cykelstien ved Mosel, som I følger
til Koblenz, helt hen til Deutsches Eck, hvor Mosel
løber sammen med Rhinen. Når man står højt oppe
på forbjerget over stedet, hvor de to floder mødes,
kan man som regel tydeligt se, at vandet har forskellige farver.

Dag 7. Koblenz

Afrejse eller forlængelse med ekstra overnatninger i
Koblenz, der også kaldes ”Porten til Rhinen”.
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Information
Turkode:

TYS-3

Rejseform:
Varighed:

Individuel rejse
7 dage / 6 nætter

Rejseperiode:

April - Oktober

Startdage:
SAMLET LÆNGDE:

Hver dag
ca. 205 km

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

Inkluderet i rejsens pris:

Ikke inkluderet i rejsens pris:

Rejsetype:

Afrejsedatoer:

Overnatning:

Cykler:

Praktisk rejseinformation:

Generel information

Priser:

