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2014 NYT MOSELELVA fra Sykkel og Kanalbåt   

fra 30.08 - 06.09 - 2014 
 

Turen fra Koblenz til Merzig langs elven med bindingsverk byer og spektakulære vinmarker. 
Ferie for sjel og sinn - aktivitet og avslapning kombinert! Du kan velge og vrake i vårt kombi-
nerte sykkel- og kanalbåtcruise! Flottere ferie finnes knapt. Sykling er ingen tvang, - slapp av 
og nyt kanal– og elvecruiset om du vil. Båten følger oss på hele ruten - vi samles på nye steder 
hver ettermiddag, enten vi sykler eller seiler. Lugarer med lave senger er vårt hjem hele tu-
ren. - Turen med helpensjon er skreddersydd for alle aldersgrupper - òg har en helseproblem - 
velges kortere etapper eller båttur gjennom landskap og sluser.     
 

Dag 1  30.08  Stavanger - Frankfurt med buss til Koblenz 
Fremmøte på Sola kl. 11.40. Vi flyr med Lufthansa LH 875 avg. Kl. 13.40 ankomst kl. 15.40 til Frank-
furt, hvor vår buss er klar for å ta oss med til Koblenz. Etter ankomst får vi en kaffekopp, sjekker 
inn og får orientering. Vi tilpasser deretter syklene og får oss en liten sykkeltur i byen. Koblenz ble 
grunnlagt av romerne der elvene Mosel og Rhinen møtes. En kan få sulten og tørsten stilt i noen av 
de mange Bierstubene og romerske kjellerne. Blant byens turistattraksjoner er Ludwig Museum med 
en enestående samling av moderne fransk kunst. For de kjøpelystne er det gode shoppingmuligheter 
i Koblenz. Hver dag serveres flott 3 retters middag enten i båtens restaurant eller på dekk kl. 18.30 
i deilig ettermiddagssol.  ( Gled deg - det er rene gourmet maten) 
 

Dag 2  31.08  Koblenz – Cochem - Mosel`s Dronning ( sykkeltur: ca. 35 km ) 
Frokosten er kl. 08.00 og vi smører dagen niste-pakke, mens vi seiler fra Koblenz. Dagens sykkeltur 
starter kl. 09.00 og vi sykler eller seiler med båt og får gode opplevelser gjennom Mosel sitt kultur-
landskap, særegne vinmarker, landsbyer, kirker og borger. Turen fortoner seg i bokstavelig for-
stand, som en tur med vinlisten som reisefører: Alf, Zell, Reil, Kröv, Ürzig, Zeltingen, Wehlen, 
Graach, Bernkastel og Piesport. Elven slynger seg mellom lave åser og vinmarker – og man blir i godt 
humør! Svært mange av stedene har lokale vin- og folkefester. Ved Brodenbach er det mulighet for 
en avstikker til Eltz borgen, det ligger som et eventyrslott fra 1100-tallet. Vi nyter påsmurt niste-
pakke og tas vel imot på båten med nykokt kaffe før middag og valgfri tur i maleriske Cochem by.   
 

Dag 3  01.09  Cochem – Zell  35 km 
Flott dag gjennom maleriske landsbyer på begge sider av elven forbi Bullay, elvens eneste jernbane-
bro kombinert med trafikk. Zell er kveldens anløp - Mosel`s mest produserende vinlandsby med 6 
millioner vinstokker. Zeller Schwartzer Katz - lyder godt i ørene og smaken er enda bedre. Serveres 
på alle kafeer og konditorier, vinstuer over alt. Lokale vinbønder - gir gjerne smaksprøver.  
 

Dag 4  02.09  Zell  - Bernkastel-Kues  45 km 
Tur fra Zell til Traben-Trarbach og passerer den Hoherott og Corrayer Berg, som er de mest kjente 
vinregionene. Vårt reisemål er Bernkastel-Kues - besøk i vinkjeller vinsmaking og velbehag.   
 

Dag 5  03.09  Bernkastel-Kues  - Trier 40 km / 6 timers cruise  
Senere går turen videre til Trier der vi på veien cruiser / sykler forbi Piesport og Trittenheim, begge 
kjente navn for vinelskere. Det er i Piesport den berømte vinen ” Piesporter Goldtröpfchen ”  
produseres. Trier er en livlig by, den eldste i Tyskland. Grunnlagt av keiser Augustus 15 år f. Kr.  
Ved byens inngang ligger Porta Nigra og vitner om 2000 år gammel historie, som både keiserby og 
bispesete. Her er flotte kirker, romerske Amfiteater og termalbad fra 2. århundre. Middag om bord!     
 

Dag 6  04.09  Trier  - Saarburg  -  35 km cruise ca. 4 timer 
I dag forlater vi Mosel ved Konz, hvor Saarelven og Mosel møtes. Turen fortsetter langs Saarelven til 
byen Saarburg, med sin gamle ærverdige bebyggelse. Valgfritt om en vil være med i høyden til  
” fjellhøyden Cloef ” - et flott utsiktspunkt over elveløpet, naturen og landbruksviddene.   
Vel fremme nyter vi omgivelsene og den maleriske landsbyen. Vi får tid til avslapning, shopping og 
besøk i kirkeklokke museet om vi ønsker. Middag ombord før en luftetur på byen. ( Valgfritt )    
 

Dag 7  05.09   Saarburg - Merzig  
Vi spiser frokost ombord i båten før vi ser nærmere på dette nye vinproduserende distriktet, hvor 
Mosel Saar Ruver - vinen kommer fra. Dersom museet / fabrikkutsalget er åpent besøker vi stein-
tøysprodusenten Villeroy og Boch som ligger i Metlach. Etter flott utflukt gleder vi oss til  
avslutningsmiddag ombord på båten og oppsummering av turens festligheter er vårt program for 
kvelden. Oppgjørets time for drikkevarer og eventuelle påskjønnelser ordner vi etterpå.  
 

Dag 8  06.09  Merzig - Frankfurt - Stavanger ( med LH 878 )   
Frokost og utsjekk kl. 09.00. Vi plasserer bagasje og nyter tiden frem til avreise mot til Frankfurt. Vi 
nyter dagen på vei til flyplassen med hyggelig program. Avgang kl. 21.40 -ankomst Sola kl. 23.35.  
 

Pris pr. person i ved minst 18 betalende  kr.   12.780, -  
 

Inkludert i prisen:   
* Fly SVG-FRA  tur/ retur inkl. flyskatt ( pr. 11.12 kr. 1174,- )    
* 8 dg tur inkl. sykkel—leie på turen   
* Transfer fra flyplass til båtselskapet ved ankomst og hjemreise.  
* Fullpensjon på båt turen - frokost, lunsjpakke og middag   
* Engelsktalende sykkelguide fører an  -  kjent mann / kvinne.  
* Kaffe og te står kan hentes i restauranten ved behov og ønske   
* Kanalbåt, sykkel-leie, sykkelveske, sykkel lås etc.  
* Reiseleder fra Idèreiser as   
 

 

Tillegg: * Drikkevarer til maten * Evnt. entreer * Tips til mannskap 
 
 

Bindende påmelding! Depositum pr. pers kr. 3150, -  ( ikke refunderbart )  
 

Idèreiser as sin skreddersydde Moseltur har spesielle grupperegler grunnet kontraktene med kanalbåt- og flysel-
skap. Ingen refusjon av depositum, kun hos forsikringsselskap ved sykdom. Reisen betales i sin helhet ved avbes-
tilling etter 1. juli 2014. Vi tar forbehold om endringer i dag til dag programmet og uforutsette forhold som er 
utenfor vår kontroll. Likeledes forbehold vedr.valutaendring, oljetillegg, avgiftsendringer og flyskatter. 

Vindyrking langs Mosel 

Vinbygdene langs Mosel 

Kanalbåten Allure på Mosel-elven 

Reichsburg i Cochem 

Mosel  - elven med vindruedyrking 

HUSK ved påmelding:   

* Oppgi din høyde - sykkelramme  

* Navn skal samsvare med pass 

* Reiseforsikring inkl. avbestilling 
* Ved sykdom bruk forsikring 

* Europeisk helsekort i EU 

* Påbudt å sykle med hjelm 

* Ta med dusjsåpe / sjampo 

* Husk passet må være gyldig 

   minst 3 mnd. etter hjemkomst 


