Godt rejseselskab
Riis Rejser har siden 1973 leveret rejseoplevelser til titusindvis af glade
rejsegæster. Vi glæder os til at se dig på denne rejse med Sunds
Pensionistforening

Mosel – Cochem

5 dages busrejse inkl. halvpension
12. maj – 16. maj 2019
Mosel er en feriesucces år efter år. Lutter tilfredse gæster kommer hvert år hjem og
beretter om et skønt feriemål, om en stemning og en natur i særklasse. Vi bor i byen,
hvor det sker, nemlig Cochem. En smuk og levende middelalderby med masser af
butikker, caféer og vinstuer. Vi bor centralt lige ved Moselfloden på det dejlige
****Hotel Brixiade/Triton, hvor Riis Rejser er kommet de seneste 12 år og altid har
fået en god behandling. Alle værelser er med bad, toilet og tv, og vi får en fin
forplejning i hotellets restaurant. Der kan tilkøbes værelser med flodudsigt. De
indholdsrige udflugter ligger lige uden for døren.

Prisen inkluderer
➢ Buskørsel i 4* langtursbus
➢ Hotelophold i delt dobbeltværelse
➢ Halvpension fra og med aftensmad første dag til og med morgenmad
sidste dag
➢ Rejseleder-assistance på hele rejsen
➢ 4 enkeltværelser til rejsens grundpris
➢ Alle udflugter (ex. entréer)
➢ Alle lovpligtige skatter og afgifter
Pris
Pr. person i dobbeltværelse v/ min. 45 deltagere
Tillæg for enkeltværelse udover de 4 første enkeltværelser

Kr. 3.595,Kr. 650,-

Forsikring
Vi anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring, kan bestilles hos Riis Rejser
eller eget forsikringsselskab. Forsikringen koster hos Riis Rejser 6% af rejsens pris
Betaling
Efter tilmelding modtages rejsebevis med betalingsoplysninger fra Riis Rejser.
Depositum på kr. 20% af rejsens pris betales inden 8 dage og restbeløb senest 42
dage før afrejse.
Information og tilmelding ved henvendelse til
Arne Reimers Tel. 4021 1921 eller mail sunds.pens@fibermail.dk
Sidste tilmeldingsdato 8. februar 2018.
Kom og hør mere om turen i Mød 1 – mandag den 25. marts 2019 kl. 14.00-16.00

1. dag: Danmark – Cochem
Vi kører fra Sunds via Padborg mod Hamburg, Dortmund og Köln, hvor vi krydser
Rhinen og kort efter Mosel, før vi når hotellet i Cochem, hvor værelserne og
middagen venter.
2. til 4. dag: Udflugter
Cochem. Halvdagstur
Vi ser nærmere på Cochem, som rummer mange seværdigheder, bl.a. de mange
bindingsværkshuse, det barokke rådhus og borgen Reichsburg Cochem, der har
hævet sig over byen de seneste 1000 år. Vi skal også smage på den lokale vin, der
dyrkes på de stejle marker omkring byen. Efter turen resten af dagen til fri
disposition.
Moselpromenaden. Heldagstur
Heldagsturen langs Moselpromenaden er en oplevelse i særklasse. Her nyder vi
synet af de velplejede vinmarker, oplever den livlige trafik på Mosel og ser de
velholdte byer. Vi besøger byer som Bernkastel-Kues med de mange
bindingsværkshuse og naturligvis Tysklands ældste by, Trier, hvor vi går i romernes
fodspor og ser både Porta Nigra, domkirken St. Peter og Kejser Konstantins tronsal,
Aula Palatina.
Luxembourg. Heldagstur
Vi kører til storhertugdømmet Luxembourg, hvor vi besøger hovedstaden af samme
navn. Vi ser domkirken Notre Dame og Palais du Grand-Ducal, der er storhertugens
residens. På hjemturen holder vi en pause i Zell hvorfra de, der har lyst, kan sejle
tilbage til hotellet.
5. dag: Cochem – Danmark
Vi forlader Cochem og kører tilbage til Danmark ad samme rute som på udrejsen.
Andre arrangementer
Hotellet arrangerer desuden en hyggelig aften med dans og musik. Dette
arrangement er gratis.
Søsterhotel Hotel Triton
Muligvis benytter vi også nogle få værelser på søster nabohotellet Hotel Triton, som
har samme beliggenhed ved promenaden og lige ved siden af Hotel Brixiade.
Morgenmad og aftensmad er på hotel Brixiade.
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