CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND I TYSKLAND

CYKELFERIE LANGS MOSEL FLODEN
Kun 750 km fra grænsen ligger et af Tysklands skønneste vinområder. Nem
cykling langs den bugtende flod, med rigelig tid til fordybelse undervejs.

Det kan du glæde dig til
Smuk, fredfyldt og nemt cykler du langs Moselfloden, der snor sig langs stejle vinklædte skråninger. Små
charmerende byer og vingårde indbyder til kaffepauser og prøvesmagning af Mosels herlige vine. Oplev den
gamle romerby Trier, Tysklands ældste med en fantastisk domkirke, samt de smukke vinbyer BernkastelKues, Traben-Tarbach, Cochem og Neumagen-Dhron. Turen slutter i Koblenz, byen hvor Rhinen og Mosel
mødes ved "Deutches Eck". I netop disse omgivelser findes nogle af Tysklands nok smukkeste cykelruter,
hvor du får oplevelser inden for historie, kultur og natur alt på det på én cykeltur.
Se også vores vintur langs Main med start i Schweinfurt.
Eller vores cykelkrydstogt langs Mosel med fast base på flodbåd.

Kort

Dagsprogram
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1. dag Ankomst til Trier
Tag en tur rundt i byen som er kendt for sine velbevarede romerske bygninger - bl.a Porta Nigra, byens
flotte byport, kejser-termerne og Konstantin de Stores basilika.
2. dag Til Trittenheim ca 42 km
Langs vinmarker og gennem idylliske landskaber til Trittenheim, hvor du har mulighed for at få en
rundvisning på en vingård. Her fortælles om årets gang, om vindyrkning og druesorter (på tysk). Besøget
slutter af med vinsmagning inkl. brød. Muligt alle dage kl 17.00 - skal bestilles og betales hjemmefra.
3. dag Til Zelttingen ca 35 km
Først en kort cykelstrækning til Neumagen-Dhron, Tysklands ældste vinby. Efter lidt sightseeing cykler du
videre til Bernkastel-Kues. Tag evt. en lille omvej ind i landet til Kylltal og borgen Ramstein før du når til
byen Zeltingen.
4. dag Til Zell ca 36 km
Igen en dag med enestående landskaber, borge og vinmarker langs flodens mange krumninger. Først til
Traben-Trabach, hvor vi foreslår en sejltur på Mosel. Det er der god tid til med den korte dagsetape. På
cykel videre til byen Enkirch med de smukke, gamle bindingsværkshuse, før du når til Zell.
5. dag Til Treis-Karden ca 47 km
Dagens etape går igennem Beillstein, også kaldt ”Rothenburg an der Mosel” og videre til Cochem med den
smukke, gamle bydel og en af Tysklands ældste borge fra 1100 tallet. Fra Cochem videre langs floden til
Treis-Karden.
6. dag Til Koblenz ca 42 km
Om formiddagen er der tid til et besøg på borgen Eltz, før du cykler de sidste smukke kilometer gennem
den skønne Moseldal til Koblenz. Tag på sightseing til ”Deutsche Eck” og nyd atmosfæren i Koblenz, hvor
Mosel løber ud i Rhinen.
7. dag Hjemrejse
Returrejse til Trier eller afrejse fra Koblenz.

Sværhedsgrad 1

En kort, nem og ualmindelig smuk cyklerute på gode, skiltede cykelstier. I alt ca. 200 km uden
nævneværdige stigninger, så alle vil kunne klare denne rute. Dagsetaperne er korte og terrænet nem, så giv
dig god tid til at nyde de smukke landskaber, de charmerende byer og – ikke mindst – de hyggelige caféer,
weinstuber og biersgartens du møder undervejs. I godt vejr også mange hyggelige picnicsteder langs
floden.
Du får hjemmefra tilsendt detaljeret cykelkort og rutebeskrivelse på engelsk samt praktiske info på dansk.

Indkvartering
Du bor på hyggelige 2-3* hoteller og gasthäuser. De 2-3 * hoteller kan i enkelte tilfælde ligge lidt uden for
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bycentrum.
Du kan vælge at opgradere til 3-4* hoteller mod tillæg.

Cykel og udstyr
Ønsker du at leje cykel har du følgende muligheder:
Damecykel (Unisex) med 7 gear og fodbremse (fra 150 cm)
Herrecykel med 7 gear og fodbremse (fra 165 cm)
Damecykel (Unisex) med 27 gear og håndbremsere (fra 150 cm)
Herrecykel med 27 gear og håndbremsere (fra 165 cm)
Elcykel
Alle cykler er udstyret med gelsaddel og bagagebærer samt en bagtaske. Mindst en cykel pr. værelse vil
endvidere være udstyret med lås, pumpe samt reparationssæt.

Hvordan kommer jeg frem?
Kør selv:
Der er ca. 750 km fra grænsen ved Padborg. Parkering i Trier mulig mod betaling ved starthotel - oplysning
om dette følger med rejseinformationen, der udsendes før afrejse. Parkering i Koblenz mulig i parkeringshus.
Tog:
Man kan også tage toget direkte fra KBH. Turen tager ca. 12 timer. Se mere på Deutsche Bahn.
Muligt at tilkøbe returtransfer fra Koblenz-Trier (inkl. egne cykler). Daglig afgang med bus kl. 09.
Alternativt er der gode togmuligheder.
Fly:
Man kan flyve til Luxembourg, herfra tager man tog til Trier.
På hjemturen tager du toget fra Koblenz til Luxembourg.
OBS:
Vi anbefaler altid, at du får bekræftet turen hos os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Vi kan være behjælpelige med at arrangere fly. Kontakt os for at høre nærmere.

Klima
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Bestil
1 person. Enkeltværelse 2-3* - pris pr. person

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

10-04-2020 - 30-04-2020

6 nætter

4698,-

BESTIL

01-05-2020 - 14-08-2020

6 nætter

4898,-

BESTIL

15-08-2020 - 30-09-2020

6 nætter

5198,-

BESTIL

01-10-2020 - 20-10-2020

6 nætter

4698,-

BESTIL

1 person. Enkeltværelse 3-4* - pris pr. person

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

10-04-2020 - 30-04-2020

6 nætter

5398,-

BESTIL

01-05-2020 - 14-08-2020

6 nætter

5698,-

BESTIL

15-08-2020 - 30-09-2020

6 nætter

5998,-

BESTIL

01-10-2020 - 20-10-2020

6 nætter

5398,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse 2-3* - pris pr. person

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*
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10-04-2020 - 30-04-2020

6 nætter

3598,-

BESTIL

01-05-2020 - 14-08-2020

6 nætter

3798,-

BESTIL

15-08-2020 - 30-09-2020

6 nætter

4198,-

BESTIL

01-10-2020 - 20-10-2020

6 nætter

3598,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse 3-4* - pris pr. person

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

10-04-2020 - 30-04-2020

6 nætter

3998,-

BESTIL

01-05-2020 - 14-08-2020

6 nætter

4198,-

BESTIL

15-08-2020 - 30-09-2020

6 nætter

4598,-

BESTIL

01-10-2020 - 20-10-2020

6 nætter

3998,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 21. november 2019.

Praktiske Informationer
Mulige ankomstdage:
Hver dag fra 10. april - 20. oktober 2020
Prisen inkluderer:
6x overnatning inkl. morgenmad
Bagagetransport
Kort og informationsmateriale.
Ikke inkluderet i prisen:
Transport til og fra Danmark
Returtransfer til starthotellet
Tillæg:
Cykelleje: 535 kr.
Elcykel: 1370 kr.
Vinsmagning i Trittenheim (hver dag kl. 17.00). Bestilles og betales hjemmefra - min. 2 personer: 115
kr. pr person
Ekstra nat inkl. morgenmad
Trier: dobbeltværelse 480 kr. pr person./enkeltværelse 670 kr. pr person
Koblenz: dobbeltværelse 460 kr. pr person./enkeltværelse 620 kr. pr person
Returtransfer til starthotel i Trier (inkl. egne cykler). Daglig afgang med bus kl. 9.00. Bestilles og
betales hjemmefra: 420 kr.
Børnerabatter:
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0-2 år: gratis
3-10 år: 50%
11-15 år: 25%
Gælder kun ved opredning og 2 fuldt betalende på værelset.
Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er Velociped og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om Velociped.
Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206. Ruby Rejser
har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den findes billigere hos en anden udbyder på
bestillingstidspunktet.
Og husk - du kan altid nyde godt af vores ekspertise og vejledning
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