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5 - daagse excursie reis naar Oberfell aan de Moezel. 

In het najaar een leuke vakantie aan de Moezel. We bezoeken onder andere de steden Cochem, 
Mettlach en Saarburg en maken een mooie boottocht over de Moezel. 

Deze reis is een All Inclusive reis. 
Alle in het reisprogramma opgenomen excursies e.d. zijn in de prijs inbegrepen. 
Bijbetaling tijdens de reis is dus niet aan de orde. 

Tijdstip:         Dinsdag 1 oktober  t/m zaterdag 5 oktober 2019 
Hotel:            Hotel Zur Krone 
Adres:           Moselstrasse 1, 56332 Oberfell 
Website:       www.krone-oberfell.de 

 

 
 

Het volledige reisprogramma treft u hier aan.   
Deze 5-daagse reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:               € 479,00 
1 – persoonskamer toeslag van:    geen toeslag 
 
 

Inclusief: 
• Vervoer vanaf uw woonplaats;   

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

• 4 nachten verblijf in Hotel Zur Krone in Oberfell;   

• Alle genoemde excursies en entreegelden (zie het dagprogramma) ; 

• Afscheidsdiner in Partycentrum Antoine in Soerendonk; 

• Verzorging op basis van All Inclusive, hetgeen o.a. inhoudt: 

• Dagelijks alle consumpties GRATIS tussen 17.00 uur en 24.00 uur.  
          (bieren, wijnen, frisdranken vruchtensappen, koffie, thee, jenevers); 

• Koffiecorner: de hele dag staat u gratis koffie en thee ter beschikking; 

• Dagelijks uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuffet, warme lunch of lunchpakket  
     en 3 gangen keuze diner; 

http://www.krone-oberfell.de/
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• Gratis versnaperingen s `avonds, zoals nootjes en zoutjes, bittergarnituur etc.; 

• Regelmatig avondvermaak zoals livemuziek; 

• Gratis wijnproeverij in onze 300 jaar oude nostalgische wijnkelder; 

• GRATIS draadloos internet (WiFi). 

 
Exclusief:  

• Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 6,9%  

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  

 
Welke excursies en entreegelden zijn in de prijs inbegrepen: 
 

• Bezoek aan Burcht Eltz in Wierscheim; 

• Boottocht Oberfell-Koblenz v.v.; 

• Bezoek Erlebniswelt Villeroy  & Boch;  

• Bezoek aan de Saarschleife; 

• Bezoek met excursie aan de Mosterdmolen in Cochem; 

• Bezoek aan de Eifeler Klokkengieterij in Brochscheid.  

 
Minimumaantal deelnemers: 30   
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  
 
 

Dagprogramma 5 - daagse excursie reis naar  
Oberfell aan de Moezel. 

 

Dinsdag 1 oktober 2019, heenreis Oberfell en Wierschem 

De opstapplaats is uw woonplaats. Als iedereen aanwezig is, rijden we, met voldoende pauzes, naar 
Hotel Zur Krone, waar de lunch voor ons klaar staat. Na de lunch brengen we een bezoek aan Burcht Eltz 
in Wierschem.  
 

Woensdag 2 oktober 2019, Koblenz 

Wat is een hotel aan de Moezel als je geen rondvaart maakt. Deze dag maken we vanuit Oberfell een 
rondvaart naar Koblenz waar we o.a. de Deutsches Eck en de binnenstad van Koblenz bezoeken. Hierna 
varen we weer terug naar Oberfell. 
 

Donderdag 3 oktober 2019, Mettlach en Saarburg 

Vandaag brengen we een bezoek aan het Adventure Centre van Villeroy & Boch in Mettlach, de 
welbekende firma van de badkamers, keukens en serviezen. Via de Saarschleife bereiken we het mooie 
stadje Saarburg met zijn leuke centrum en de waterval midden in het stadje. Hierna keren we weer 
terug naar Oberfell. 
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Vrijdag 4 oktober 2019, Cochem 

Vandaag bezoeken we Cochem. Allereerst brengen we een bezoek met rondleiding aan de 
Mosterdmolen, waarna we met het treintje naar de boven Cochem gelegen Rijksburcht rijden. Na het 
bezoek heeft men de tijd ter vrije besteding, waarna we in de namiddag weer terugrijden naar het hotel. 

 

Zaterdag 5 oktober 2019 

Dit is alweer de laatste dag van deze 5 – daagse Moezelreis. Na het ontbijt brengen we vanaf het hotel 
een bezoek aan de Eifeler Glockengieserei in Brochscheid. Hierna rijden we via Bad Neuenahr-Ahrweiler 
naar Partycentrum Antoine in Soerendonk waar we deze reis afsluiten met een heerlijk diner. 
Aansluitend brengen we u weer terug naar de opstapplaats.  

 

 

 

Contact gegevens: 

Adres        : Lochtenburg 47 
Postcode        : 5481 CN 
Woonplaats    : Schijndel 

Telefoon no.   :  +31 (0) 73 – 6 89 26 06 
Mobiel no.      :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
Email             :  info@countrytravel.nl 
Website         :  www.countrytravel.nl 
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