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5 – daagse reis naar de Moezel met Country Duo  
Ted en Helen 

 
De Moezel staat alom bekend als een van de mooiste vakantiegebieden van Duitsland. Steden als 
Cochem, Trier en Koblenz nodigen vanwege hun schoonheid uit voor een bezoek. De Romeinse 
invloeden zijn in deze streek nog steeds goed merkbaar. En een vaartocht over de   Moezel is altijd een 
belevenis. 
Combineren we dit met de countrymuziek van Ted en Helen dan is de vakantie bij voorbaat geslaagd.  

Tijdstip :    7 t/m 11 september 2020 
Hotel  :  Hotel Mayzer, Moselallee 13, 56253 Treis-Karden  
Website :  https://hotoel-mayzer.de/  

 

Deze 5-daagse reis, waarvan de verzorging ALL INCLUSIVE is  
kunnen wij u aanbieden voor: 

2 – persoonskamer:   € 419,00 p.p.  

1 – persoonskamer toeslag van:  €     0,00 p.p. ( 3 – kamers beschikbaar ) 

 
             
 
Inclusief: 

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur; 

• Opstapplaatsen : Capelse Brug en Soerendonk; 

• Gratis parkeren in Soerendonk; 

• Bij vertrek koffie met Limburgse vlaai in Soerendonk;  

https://hotoel-mayzer.de/
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• Inclusief toeristenbelasting;  

• Bij aankomst in Treis Karden Koffie met gebak; 

• 4 x overnachting met ontbijt, lunch ( of indien gewenst lunchpakket ) en diner; 

• Gedurende de gehele dag een koffie en thee corner met Appelsap en Jus d’orange;  

• 2 avonden optredens van Ted en Helen; 

• Alle drankjes van 18.00 t/m 23.00 uur gratis (Tapbieren, wijnen, fris en vruchtendranken, jenevers, 
apfelkorn en Bayleys);  

• Elke avond vertier vanuit het hotel; 

• Wijnproeverij met presentje na afloop; 

• ‘S-avonds een snack; 

• Gratis wandelkaarten en indien gewenst een lunchpakket; 

• Kortingskaartjes voor een Boottocht over de Moezel; 

• Boekje t.w.v. € 6,95 met uitstapjes en gebruik van de infotheek; 

• Op de terugreis een afscheidsdiner in Partycentrum Antoine in Soerendonk.  
 
Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 7,4%. 

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden. 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  
 

Minimum aantal deelnemers: 40 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma 
 
 

Dagprogramma 5 – daagse reis naar de Moezel met  
Country Duo Ted en Helen 
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Dag 1 Heenreis naar de Moezel  
Vanaf de opstapplaats Capelse Brug wordt u naar onze centrale opstapplaats bij Partycentrum Antoine 
in Soerendonk gebracht. Daar wacht u een heerlijk kopje koffie met Limburgse Vlaai. Als ook de 
deelnemers, die opstappen in Soerendonk, hun koffers in de bus hebben gezet, rijden we met 
voldoende pauzes richting Duitsland. Bij aankomst in Treis-Karden wordt u wederom verwelkomt met 
een kop koffie met gebak. Vanaf dat moment gaat de ALL inclusive verzorging in Hotel Mayzer van start. 
In de avonduren is er vertier in het hotel.   

 

Dag 2 t/m 4 Moezel  
Deze dagen kunt u geheel zelf invullen. Maak bv. een treinrit naar Trier ( 1uur en 15 minuten ) of 
Cochem ( 20 minuten ). Maar ook een boottocht is natuurlijk erg leuk. Voor een boottocht heeft het 
hotel een reductiebon. Op 2 avonden zal het Country duo Ted en Helen u verwennen met hun live 
optredens.  

 

Dag 5 Terugreis naar Nederland 
Als u genoten heeft van het laatste ontbijt, vertrekt u weer richting Nederland. In Partycentrum Antoine 
kunt u gaan genieten van een heerlijk diner en natuurlijk napraten over deze reis. Na afloop van het 
diner worden de reizigers voor Capelse Brug weer teruggebracht naar hun opstapplaats.   

 
 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
 
Telefoon no. 
Mobiel no. 
Email 
Website 

:  Lochtenburg 47 
:  5481 CN 
:  Schijndel 
 
:  +31 (0) 73 - 68 92 606 
:  +31 (0) 6 - 22 57 40 38 
:  info@countrytravel.nl 
:  Https://www.countrytravel.nl  
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