
MOSEL-REJSE 2019. 
 
Da turen 2019 igen går til Mosel, har jeg forsøgt at gøre turen lidt anderledes, men 
bibeholdt de mest populære indslag, da jeg ikke har ønsket at forandre, for 
forandringens skyld - derfor er oplægget blevet, som det er.  
Programmet er ved at være ved vejs ende - der kan dog stadig komme rettelser.  
Det ligger fast, at rejsens pris ikke vil overstige det oplyste beløb. 
 
Diverse Hoteller og restauranter er valgt ud fra, hvad vores budget tillader. Derfor 
kan det godt være spændende - hvilket jeg synes er lykkes. 
 
Jeg har søgt inspiration gennem diverse Turistinformationer i Moselområdet, samt 
brugt Maria fra Weingut Familien Raun i Thörnich som sparringspartner. 
 

 
 
2. september…  mandag morgen - afgang mod Mosel. klokken 6.30.  
Klokken 6.00 står vi klar med morgenmad og bus. Du sætter din kuffert ved bussen - 
går op og tager morgenmad på første sal i brugsen og så køre vi 6.30 mod Mosel. 
Chaufførerne er igen Bjarne og Henrik, som køre gratis, mod at vi betaler deres 
udgifter - det kan vist ikke gøres billige.  
Bussen er fra Ørslev turisttrafik, fyldt med diverse forplejning, som vil gøre den 
lange rejse mere behagelig.  
 
Omstændighederne har gjort, at vi skal bo to meget forskellige steder - på landet og i 
byen - hvilket jeg glæder mig til - der er fordele og ulemper ved alt.  
Det har været altafgørende, at vi holdt budgettet. 
Der har været en del hoteller, som ikke har kunnet se den store fordel i, at et 
rejseselskab på 56 personer i 6 dage, ville lægge en pæn omsætning. De holdt fast i 
deres standartpriser - det er jo fair, de fik så ikke glæde af 56 glade danskere. 
 
2. september skal vi bo på:                                                                                                                                               
Hotel & Restaurant Karlsmühle 
Im Mühlengrund 2 
54318 Mertesdorf                                                                                                                                                                                 
 

https://www.hovborg.net/bus-billede/


Hotel Karlsmühle blev anbefalet af Turistinformationen i Trier.                                                                                                     
Jeg har derfor gennem et stykke tid været i dialog med Hotellet og vi har nu fundet et 
fornuftigt niveau, både med værelser, halvpension, og økonomi. 
 
Dette 3-stjernede hotel og vingård er bygget på fundamentet af en gammel romersk 
mølle i Mertesdorf, som er omgivet af smukke vinmarker - 8 km fra byen Trier.                                                                                                         

Værelserne på Hotel und Weingut Karlsmühle, er den ældre stil og forholdsvis enkle, 
men rene og komfortable. Der er fra værelserne udsigt over enten det gamle 
møllehjul eller Ruwertal-dalen. Som jeg har forstået det, har hotellet en dejlig 
beliggenhed. Der er derfor gode muligheder, for en dejlig vandretur i området.                  
Der findes en udendørs swimmingpool, blot 200 m. fra Hotellet.  

 

Nogle anmeldelser er meget positive angående Hotel Karlsmühle, en skriver - 
bestemt nydeligt og dejlig fin restaurant, uden at være på Michelin-niveau, og andre 
er mere negative, bl.a. er der en dansker, som skriver - det er en gammel mølle og de 
boede i den gamle del, hvor alt var skævt og knirkede. Specielt sengen knirkede, hver 
eneste gang man rørte sig.                                                                                                              
Vi kan vel godt i vinklubben, blive enige om - ikke at lytte ved dørene, når vi går ude 
på gangen!! 

Vi har halvpension med i opholder - vi spiser klokken 19.00.                                                 

3. september.   

Vi sover længe og spiser morgenmad, når vi har lyst. 
Dagen er afsat til delvis afslapningsdag, da vi dagen før, kørte mange timer i bus.  
Området skulle være velegnet til gåture, afslapning og måske en svømmetur i poolen, 
som ligger 200 m. fra hotellet. 



Hotel Karlsmühle har en vingård som nabo Winery Karlsmühle - her skal vi til 
vinsmagning klokken 11.00. Vingården fremstiller kvalitetsvine på gamle vinstokke. 
Karakteristisk for vinene er deres typiske smag, fra den righoldige skiferjord. 
Vinstokkene er plantet på stejle skråninger - så druerne er håndplukkede.                     
Bliver alle pladser til turen solgt, vil vinsmagningen blive delt op i hold, da der max 
er plads til 45 personer af gangen. 

Hotel Karlsmühle har indvilliget i, at lave lidt frokost til os klokken 13.00. Hvad det 
bliver, har de ikke oplyst om endnu. Jeg har spurgt, da jeg ikke vil risikerer, at de 
serverer en gang svensk pølse-ret!!                                                                                   
Frokost og vinsmagning er inkluderet i rejsens pris.  

Der hører også en bar til Hotellet, hvor vi kan hygge os, hvis ikke vejret er til, at 
sidde ude på den store terrasse. 

Som alle dage - dinner klokken 19.00. 

4. september.    
 
Forventet afgang fra hotellet 10.00 til.            
Klosteret Machern! .... Ved Zeltinger Broen!                                                                                                            
54470 Bernkastel-Wehlen. 

 

 
 
Kloster Machern er en del af et gammelt kloster blev oprindeligt bygget i 1238 - 
fantastiske og originale bygninger, med fantastisk atmosfære. Det er kraftigt 
renoveret - heldigvis har de holdt det gamle kapel intakt, og museer m.m. 

Klosteret omgivet af vinmarker direkte overfor vinbyen Zeltingen, ikke langt fra 
Bernkastel-Kues, er det tidligere kloster beliggende med en fantastisk udsigt, noget 
som bliver rost meget i diverse rejsebeskrivelser - spændende 



Det som måske er interessant for vinklubben medlemmer er - at de har udvidet 
faciliteterne med sin egen mikro bryggeri. Øllet skulle være særdeles godt.                       
Nu er øllet forhåbentligt ikke så godt, at vi ikke kan nyde den smukt udsigt.  

Når vi nu er i Tyskland, skal vi prøve en af Klosterets favoritter - 
Braumeisterschnitzel mit Klosterbiersoße und Pommes Frites. 
Frokosten er bestilt til klokken 12.00 

 

 

Når frokosten er overstået, kører bussen til Mosels mest besøgte by Bernkastel-Kues, 
med sin spændende arkitektur og hyggelige gader. Vi går selv rundt nogle timer og 
oplever byen. Nyd det flot bagtæppe af vinmarker, som ses for enden af alle 
sidegaderne.  
 
 

 
 
Overalt i Bernkastel er der mulighed for at prøvesmage vin. Gå f.eks. ind på Mosel 
Vinothek. Her har du mulighed for at smage 150 forskellige vine fra Mosel-regionen. 
 

https://ferievognen.dk/for%C3%A5rstur%202013.2.html


Klokken 15 - 16.00 tiden, er det tid til en smuk sejltur på Mosel fra Bernkastel via 
Piesport til Trittenhein, hvor bussen venter på os, klar til at køre os den korte vej til 
vores Hotel.  
 
Under sejlturen skal vi bl.a. igennem et par sluser. Det er en god oplevelse, for dem 
der ikke har prøvet det før - selve sejlturen giver dig rig mulighed for at opleve, hvor 

smuk Mosel-floden og landskabet er i dette område. Glæd dig. 
 

 
 
Middag klokken 19.00. 
 
5. september. 
 
Vi spiser morgenmad på Karlsmühle og tjekker ud - hvorefter vi frivilligt køre ud af 
landet! - vi skal nemlig til Luxembourg.  
Vi har været her før - det har været umuligt at finde en tilsvarende attraktion i landet - 
når man nu gerne vil opleve noget med bobler - derfor. 
Når vi kører fra hotellet, kører vi lidt nord på, så det kommer til at passe med, at vi 
kører ind i Luxembourg, på det rette sted og på den måde kommer til den flotte dal 
Grundhof og Berdorf.  
Herefter kører vi mod vinfirmaet Caves Saint Martin, hvor vi skal se deres 
underjordiske grotter, hvor de opbevarer deres Mousserende vine.  
Smagsprøver skal vi selvfølgelig også have.  
 



 
Der er bestilt prestige smagning, med prøvesmagning af 3 Mousserende vine og 1 gl. 
crémant, serveret med appetitvækkere - deres dyreste smagning. Appetitvækkerne har 
fordoblet smagningens pris - håber mængden af mad, sparer os for en frokost. 
 
Hyggelig oplevelse! Kom med under jorden og oplev stemningen i de håndudgravede 
tunneler og udforske de fineste kældre, i den luxenbourgske cava-region.  
Vi bliver guidet rund, så vi ikke fare vildt - da der er rigtig mange tundler/gange.  
 
Der bliver ikke arrangeret mere aktivitet denne dag, da vi også skal huske at slappe af 
- vi slapper af i bussen tilbage, hvorefter vi tjekker ind på Alstedt-Hotel lige i hjertet 
af Trier by. 
 

 
 
 

 
Altstadt-Hotel 
Am Porta Nigra Platz          
54292 Trier 

Dette hotel har til huse i en smuk fredet bygning, der ligger i umiddelbar nærhed af 
Porta Nigra den romerske byport og den livlige gågade i den historiske bymidte i 
Trier. 



Altstadt-Hotel er et ældre renoveret hotel, der tilbydes velindrettede værelser - 
historisk charme og moderne bekvemmeligheder, i den renoverede patricierbygning 
fra det 19. århundrede. 

Klokken 19.00 den 5. september, spiser vi tre retters menu i hotellets hyggelige 
restaurant og slutter måske af i baren, til lidt hyggelig afslapning.  

Er man til byliv, er hotellets beliggenhed lige i centrum af Trier, noget som mange 
nok vil glæde sig til. Der er rig mulighed for shopping - mens manden tager sig en 
stille øl, på en af de mange hyggelige restauranter. 

6. september. 
 
Ønsker vinklubbens medlemmer, at starte dagen med overdådig morgenbuffet med et 
glas Sekt, er der mulighed for det. Morgenmaden bliver rost i alle de anmeldelser, jeg 
har læst. Dejligt at starte dagen godt.   
 
Vi skal besøge Familien Rauen, som har et godt samarbejde med SuperBrugsen i 
Fensmark. Det danner baggrund for vores besøg i virksomheden - det bliver 
spændende, da familien Rauen er super søde mennesker. 
 
Under besøget, skal vi bl.a. køre i "prærievogn" ud i deres fantastisk velbeliggende 
vinmarker, med den flotteste udsigt over Moselfloden. Når vi er ankommet til toppen, 
står familien Rauen klar med nogle dejlige vine. 
 

 
 

Vinturens deltagere vil blive delt op i to hold, således, at det ene hold er på udflugt i 
vinmarkerne og det andet hold er i familien Rauns kælder og høre lidt om deres 
vinfremstilling. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwingqrX6-PgAhUqtosKHccGCtoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.landal.dk%2Flande%2Ftyskland%2Fmosel&psig=AOvVaw3Wle-9HCl6UkvQWnP0syIX&ust=1551628878042150


Vi vil selvfølgelig smage på nogle, af deres produkter. Efterfølgende er det muligt, at 
købe nogle af deres vine - på tilbud naturligvis. 
Jeg har aftaler med Maria, at der bliver serveret en let frokost - er vejret godt, vil 
Familien Raun servere frokosten ude i vinmarken, med den fantastiske udsigt over 
Moselfloden - det kunne være spændende. 
 

 
 

Der vil under rundvisningen blive oplyst, om de forskellige druesorter som vingården 
benytter sig af, ikke mindst druen Riesling, vil blive spændende at opleve, da mange 

eksperter mener, at det er i Mosel, at Rieslingdruen trives allerbedst......spændende. 

Om aftenen skal vi ikke spise på hotellet. Vi skal til Hotel & Restaurant Zummethof - 
Panoramaweg 1-3 54340 Leiwen, Mosel 

Som har et unik Mosel panoramaudsigt fra den udendørs terrasse, hvor der er en 
enestående udsigt over Moselfloden og byerne Leiwen og Trittenheim.                                                                   
Det tyder på dejlig mad i hyggelige omgivelser. 

 

 
 
Restauranten er valgt, på en anbefaling fra Maria Rauen, bl.a. på grund af den 
fantastiske udsigt.  

https://www.weingut-familie-rauen.de/
https://www.leiwen.de/gastronomie.html


Vi ankommer sidst på eftermiddagen - her kan vi gå rundt og nyd de fantastiske 
omgivelser - måske bare sætte sig på deres fantastiske terrasse og få noget at drikke 
(de har også kaffe!). 
 
Jeg har aftalt med restauranten, at vi starter med et glas Kirr (helst på terrassen) - 2 
retters menuen har jeg valgt - samt rødvin. Alt er med i rejsepakken.  
 
Menuen er bestilt til klokken 18.00. 
 

Det må meget gerne blive solskinsvejr denne dag. 
 
7. september. 
 
Vi skal sove længe, da vi har en lang og spændende dag foran os. 
Når vi nu er i Mosel, skal vi også have udforsket Tysklands ældste by Trier - for dem, 
der ikke har nået det i ugens løb.  
I er derfor på egen hånd, indtil bussen køre hen på eftermiddagen.  
Det var de romerske kejsere, der for alvor fik øje på Trier. Gennem flere århundreder 
var Trier en af Europas mest betydningsfulde byer og en overgang Vesteuropas 
hovedstad.  
Går man rundt i nutidens Trier, er der mange mindelser om den glorværdige fortid. 
Den største attraktion er byens vartegn, Porta Nigra, bygget for ca. 1800 år siden som 
en del af bymuren. 
 

 
 
 
Forslag til frokostrestaurant - Historischer Keller, Simeonstr. 46. Middelalderlige 
omgivelser, lige i centrum af Trier. Det er en middelalderlig kælder restaurant, som 



mange rejsebeskrivelser anbefaler, at man besøger - først og fremmest på grund af 
lokaliteterne. De skulle have en udmærket Wienersnitzel. 
 
Vi skal være tilbage i bussen klokken 17.00 (endelig tidspunkt senere). Vi skal have 
en spændende oplevelse. Vi skal til.....                                                          
 

Wine Farm Festival |  Thörnich. 
 

 Under Thörnicher Weinhöfefest inviterer byens vinproducenter gæsterne til at 
besøge deres gårde.  De åbne vingårde, tilbyder en bred vifte af førsteklasses vine og 
regionale retter.  
En helt speciel begivenhed, hvor folk kommer langvejs fra, for at opleve den 
stemning, som kommer, når 13 vingårde slår sig sammen, om at arrangerer en vin-
festival. En hel speciel oplevelse. Man kommer ind på alle vingårdene - alle tretten 
ligger inden for bygrænsen. Der er meget lille afstand mellem de enkelte gårde.  
Det er 33. år den afholdes…sikken en succes.  
 

 
www.thörnicher-weinhöfefest.de 

 
Vingårdene er pyntet op og der er levende musik, på mange af vingårdene.  Alle 
steder serveres der egnsretter og hver vingård står klar med egne vine. Det er bare så 
hyggeligt. 
Det er en helt speciel oplevelse, som får folk til at strømme til fra hele Tyskland og 
nu også 56 feststemte danskere.  
Et arrangement, vi er blevet kraftigt anbefalet. 
Denne aften er mad og vin egenbetaling - billige priser - husk kontanter. 
Når man går ind på vingårdene betaler man ca. 12, - 15,-kr. (omregnet) for et glas vin 
og 30-50-kr. for en egnsret.  
 
På vinfestivalen kan man vinde en ganske speciel præmie - man får ved festens start 
udleveret et hæfte, der viser alle deltagende vingårde og deres menu. Hvis man har et 

https://www.gastlandschaften.de/uploads/tx_sfdeskline/0c86af51-3c30-4f60-be98-52ee6e86461d.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.xn--thrnicher-weinhfefest-iecn.de/&xid=17259,15700019,15700043,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhge8EEoySXfvRg2Ou0sQAd6Jb1h-w


stempel fra alle tretten gårde, deltager man i en konkurrence, hvor førstepræmien er 
vin, tilsvarende ens vægt - f.eks. 80 kg = 80 kg vin. 
 
Med en sådan fest, bliver det svært at få alle med i bussen til aftalt tid. Når man sider 
ude i vingårdens lade, hvor der er levende musik, kulørte lamper, gode vine og 
dejlige mennesker, så er der jo ingen, som vil hjem. Forventer vi kører tilbage til 
hotellet klokken 23.00. 
 
8. september. 
 
Afgang mod Danmark efter morgenmad ca. klokken 10 - forhåbentlig fyldt med 
gode oplevelser og hyggeligt samvær med de andre rejsedeltagere. 
 
Vi skal nok regne med, at der stadig kan ske ændringer - tilføjelser o.s.v. 
 
PRIS KUN ….     5900,-kr. 
 
Hvis nogle syntes det er dyrt, bør man sammenligne prisen med de professionale 
udbydere. Først og fremmest - hvad er inkluderet i prisen. 
 
Du skal have lidt lommepenge med til drikkevarer, frokost m.m. hvor ikke andet er 
nævnt.  
I rejsens budget, har jeg taget højde for uforudsete udgifter - kommer der ikke nogle 
af dem! vil der måske være mulighed for nogle små positive overraskelser undervejs! 
 
Rejsen er ikke kun for vinklubbens medlemmer, nu er alle velkommen. Der er i 
skrivende stund 16 ledige pladser tilbage. Kender I nogle som kunne være 
interesseret i denne tur - må I meget gerne få lavet en bestilling, så vi kan få fyldt 
bussen. 
Sikken en stemning der var i den fyldte bus sidste gang - det var hyggeligt - godt 
hjulpet på vej, af nogle små glas, med noget væske i! 
 
Forplejning frem og tilbage i bussen Fensmark-Mosel, er også inkl. i prisen.  
Sandwich, kaffe, øl, vand, frugt, chokolade, bolsjer, små skarpe.  
 
Kan du lide at komme ud at rejse…..så er det nu, du skal slå til. 
 
Hold øje med hjemmesiden fra Fensmark Superbrugs vinklub. 
 
God tur 
 



DIVERSE INFORMATIONER. 
 

Vi er ikke medlem at rejsegaranti fonden. Sørg selv for evt. forsikringer.  

Billetterne sælges efter først til mølle princippet. 

Ønsker I ikke at deltage i alle udflugterne, frokoster og middagene, er det helt i 
orden, I skal dog give mig besked, hvis I ikke deltager, da vi andre ellers vil sidde 
unødvendigt og vente i bussen. 

Angående bussen, vil det være fornuftigt, ikke at medbringe alt for store kufferter, da 
vi herved frigør noget plads til evt. vinkøb.                                                                                                          
Hvor meget vi må købe med hjem, vil chaufførerne oplyse om på selve turen. Husk at 
skrive navn på vinkasserne, så der ikke opstår tvivl om ejerforholdet, når vi igen 
lander i Fensmark. Udgangspunktet er én kasse med 6 stk. til hver. Man er 
velkommen til at overtage andres kvoter. 

OBS…det vil ikke være muligt, at komme til sin kuffert under turen. Husk derfor, at 
tage de vigtigste ting med ind i bussen.  

Turens varighed frem og tilbage, kan vi ikke sige præcis, da der kan være flere 
ubekendte faktorer, så som vejarbejde o.s.v. Vi forventer turen tager ca. 10 timer. Det 
er derfor vigtigt, at man føler sig tilpas i bussen. Medbring derfor gerne en pude og et 
lille tæppe samt bøger og aviser.  

Rygerne i selskabet skal vi også tage hensyn til. Vi forventer at holde pause ca. hver 
3. time (chaufførerne kan selvfølgelig bestikkes). Der er toilet i bussen, så vi er 
interesseret i at få kørt nogle kilometer. Chaufførerne er nogle hyggelige ”fætre” som 
er udadvendte og slagfærdige. De har deres koner med, så vi behøver ikke at skælde 
dem ud, hvis de skulle køre forkert.  

Angående, hvor man skal sidde i bussen - er der nogle, som på grund af køresyg, 
ønsker pladser i den forreste del af bussen - vil vi reserverer nogle sæder, hvis vi får 
en henvendelse, ellers ikke. Der vil være andre få sæder, som er reserveret af 
forskellige årsager. Der vil ligge en jakke eller en taske de steder, hvor det er 
tilfældet. Er der f.eks. en gruppe, som ønsker at sidde sammen, vil vi også forsøge at 
løse dette.                                                                                                                            
Der er selvfølgelig ikke nogen, som får lov at vælge de bedste pladser først. Det er et 
spørgsmål om, at gøre så mange som muligt tilfredse.  



Det vil være fornuftigt, at sætte sig lidt ind i de ”ting” vi skal opleve. Der er jo ikke 
en decideret turguide. Jeg vil ganske kort hver morgen i bussen, fortælle lidt om, hvor 
vi er på vej hænd. Men når vi når frem, er man på egen hånd. Er der spørgsmål, vil 
jeg forsøge at hjælpe efter bedste evne. 

Angående værelserne, vil der måske være nogle, som får bedre værelser end andre!! 
Det er jo hvad der sker. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, hvis der skulle 
være nogle uheldige. Jeg går da gerne med i receptionen, for at få en forklaring, men 
jeg kan jo ikke rigtig styre det.  

Jeg vil på et tidspunkt skrive til hotellet, og bede om, at de personer som rejser som 
singler, og skal dele værelse med ”en fremmed” får senge, som står adskilt. Håber 
hotellet vil være behjælpelige med dette. Jeg kan desværre ikke gøre mere.                                                                                               
Ønskes der enkeltværelse, vil der komme en merpris. 

Angående maden under turen, forventer jeg, det bliver af middelklasse. Det har været 
vigtigt for mig, at finde nogle spændende lokaliteter, hvor prislejet er rimeligt, så alle 
kan være med.  

Den samlede pris for rejsen til Mosel, skal betales senest 31. maj 2019...   5.900,-kr. 

Som udgangspunkt, betales de indbetalte penge ikke tilbage ved afbestilling - 
men, vi er til at tale med, alt efter hvor mange penge, vi på daværende tidspunkt 
bl.a. har udbetalt i depositum til de firmaer, hvor vi har booket os ind o.s.v. 

Skulle jeg komme i tanke om andet, end det netop skrevne, vil det komme senere.  

Skulle du være i tvivl om noget angående rejsen, modtager jeg gerne din mening 
/spørgsmål, inde på vinklubbens debat forum. På den måde kan alle rejsedeltagerne 
blive oplyst om evt. tvivlsspørgsmål.  

Husk: 

Pas…veksle penge….evt. rejsebeskrivelse…. kamera/video…godt humør. 

På vinklubbens vegne. 

Peder Rasmussen. 
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