
MOSEL-REJSEN 2019. 
Evaluering med billeder. 

 
2. september Fra starten klokken 6.00 var der god stemning - og det var der hele 
ugen - tak for det alle sammen. 
Efter ar have afleverer kufferterne til Bjarne og Henrik, får vi lidt morgenmad - og så 
var det af sted mod Mosel.  
Bussen fra Ørslev Turisttrafik var som lovet, fyldt med diverse forplejning bl.a. nogle 
flasker med meget populær bitter, som gjorde den lange rejse mere nemmere -  
sammen med en masse chokolade, øl og vand. 
Brugsens delikatesse havde lovet at smøre nogle flotte, velsmagende, friske sandwich 
- og det fik vi. Delikatessen er efterfølgende blevet rost.  
 
Desværre blev vi forsinket af en masse vejarbejde. Heldigvis tog alle det pænt, da det 
ikke var noget, vi selv var herre over. Jeg havde på et tidspunkt en følelse af, at alle 
de biler vi mødte sidst på dagen - dem havde vi mødt før! 
Vi blev flere timer forsinket og blev nød til, at ringe til hotellet og meddele, at vi var 
forsinket. Vi skulle jo gerne have noget mad, når vi nåede frem. 
                                                                                                                                              
Hotel & Restaurant Karlsmühle. 
 

 
 
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.                                                                                                        
 
Jeg var jeg lidt spændt på hotellets kvalitet, da jeg aldrig havde besøgt stedet og de 
havde været meget svære at trække svar ud af, på alle mine spørgsmål. Det viste sig 
dog, at det ikke havde været nødvendigt med spekulationer, da hotellet fint levede op 
til forventninger.  



3. september.   
Vi kunne sove længe og spiser morgenmad, når vi havde lyst - de fleste var dog 
forholdsvis tidligt oppe, da de ville have noget ud af dagen, som var afsat til delvis 
afslapning - da vi dagen før, havde kørt mange timer i bus. 
 

 
Udmærket morgenmad på Hotel Karlsmühle - der var, hvad der skulle være - også hygge om morgenen. 

 
Det var et naturskønt område, som indbød til gåture og afslapning - hvilket mange benyttede sig af. 

Frokosthygge i den hyggelige gårdhave. Stolene må være gode at side i - gruppen her sad længe! 

 
Kærligt billede - hvor Per og Poul blive  forkælet. Det var anderledes i gamle dage, da mændene lod kvinderne side 

ned!! 
. 

 



 
Første vinsmagning. 

 

Lidt seriøse skulle vi dog være her første dag i Mosel - så vi tog til vinsmagning. 
Vinsmagningen var ikke nogen større oplevelse, men så skete der da lidt. 
 
Herefter spiste vi en 3 retters frokost - kaffe og store stykker kage, samt 3 retters 
aftens menu - så man kan godt sige, vi havde travlt - med at spise! 
 
 

Der hørte også en bar til hotellet, hvor det var mit indtryk, at nogle af rejsedeltagerne 
havde reserveret plads - eller måske sad de bare godt! - hyggeligt var det. 

4. september.    

Efter et solidt morgenmåltid, kørte vi mod Alter Moselbahnhof Gastronomie, 
Bernkastel-Kues. 
 



 
 
Vi ankommer lidt før tid, så vi gik lidt rundt i byen, før vi mødtes på restaurantens, til 
endnu en skinkesnitsel - den smagte nu godt. 
Da der var lidt penge på rejsekontoen, blev drikkevarerne gratis - det var naturligvis 
ret populært. 
Værtsparret havde før min reservation gjort meget ud af at fortælle, at vi kunne sidde 
ude på terrassen, hvis vejret var godt - det var det - så vi sad inde? 

 
  

 
Efter frokosten gik vi rundt og nød byen, som er meget turistet, dog ikke mere 
turistet, end man hele tiden mødte vores andre rejsekammerater. 
 
Klokken 15.00 var det tid til en smuk sejltur på Mosel fra Bernkastel via Piesport til 
Trittenheim, hvor bussen venter på os, klar til at køre os den korte vej til vores Hotel.  
Før afgang skete det som jeg frygtede, de ville kun have os med, hvis vi betalte 
kontant. Nu var det sådan, at alle rejsedeltagerne var ombord på båden, men jeg stod 



ved betalingslugen, og viftede med den mail, hvor rederiet havde bekræftet, at jeg 
kunne betale med kort - det var medarbejderen dog ligeglad med - vi skulle betale 
kontant!! 
Så blev Peder meget stædig, og oplyste ham om, at problemet var hans, da jeg havde 
dokumentation i orden. Havde han ikke tilkaldt en medarbejder fra kontoret - havde 
jeg stået der endnu! 
Det er jo helt "sygt" at man forsøger at tvinge turister til at betale i kontanter. De 
lavede samme nummer, sidste gang vi sejlede med dem - denne gang gik det ikke. 
Der var andre firmaer, vi besøgte, som kun tog kontanter! - det er selvfølgelig et 
problem og lidt utrykkende, at skulle betale kontant for 53 personer. 
 

 
 
Er der nogen, som undrede sig over, at jeg altid havde min taske med mig, var 
årsagen - at det havde været nødvendigt at hæve 23.000,-kr. hjemmefra. Den eneste 
person som vidste, jeg havde alle de penge var Birgit Rasmussen, som samtid var min 
bodyguard - var der nogen, som havde forsøgt at tage tasken, havde Birgit fået dem 
til at ryge rundt i luften!! 
 



 
 

Under sejlturen kom vi igennem en sluse, hvilket var sjovt for dem, der oplevede det 
første gang.  
 

 

 

 
Man kan blive helt glad "i låget" af, at kikke på dette billede. - sommer - sejlads på Mosel og to glade kvinder. 

 
Selve sejlturen var meget smuk og hyggelig - vi fik virkelig set, hvor smuk Mosel-
floden og landskabet er i dejligt solskin.  
 



 
Havde jeg dog bare studeret vider - og var blevet chauffør - de forstår at nyde livet! 

 
Da vi kom tilbage til hotellet, indtog bar-folket deres faste pladser og vi andre gik lidt 
rundt inden middagen. 
 
5. september. 
Efter morgenmad på Karlsmühle tjekker vi ud og kørte klokken 10.00 - vi skulle til 
Luxembourg. Her skulle vi besøge vinfirmaet Caves Saint Martin, hvor vi fik en 
rundvisning og så deres underjordiske grotter, hvor de opbevarer deres mousserende 
vine. Mener de fremstiller 500.000 - 600.000 fl. om året. 
 

 
 
Det blev en hyggelig rundvisning, med en meget underholdne ung kvinde, som 
skabte en god stemningen i de håndudgravede tunneler. Godt vi blev guidet rund, så 
vi ikke farede vildt - da der er rigtig mange tunneler.  
 



 
 
Det er et meget flot vinfirma, med meget servicemindet personale. 
Der var bestilt prestige smagning, med prøvesmagning af 3 kvalitetsvine, samt et gl. 
Crémant. 

 
Vinsmagning og frokost i det meget smukke salgslokale hos Caves Saint Martin. 

 

Der blev serveret Tapas til vinene, hvilket redede os en frokost og så smagte det oven 
i købet godt.  
Jeg var lidt spændt på maden, da de ikke havde specificeret, hvilken mad de ville 
servere.  
 



 
Der blev gået til både mad og vin og efterfølgende købt en del dejlig vin. 

 

Jeg var meget tilfreds med arrangementet. 
 
Efterfølgende gik vi rundt i byen et par timer, hvor der var mange spændende ting, at 
kikke på. 

 
Her er jeg gået under broen i Luxembourg bys gangbro - lidt speciel oplevelse. 

 
Herefter kørte vi mod Trier, hvor vi tjekkede ind på Alstedt-Hotel lige i hjertet af by. 

Hotellet har til huse i en smuk fredet bygning, der ligger i umiddelbar nærhed af 
Porta Nigra, den romerske byport og den livlige gågade. 



 
Her byporten som lå lige ved vores hotel - fotograferne havde travlt. 

Værelserne blev rost meget og i det hele taget, var rejsedeltagerne ret positive i deres 
bedømmelse af hotellet. Det gjaldt dog ikke baren, som næsten ikke havde åbent, til 
stor utilfredshed for dem, som gerne ville have sluttet middagen med en Gin og tonic. 
Derfor gik nogle i byen - hvilket fik dem til at se noget hærget ud næste morgen! 

P.g.a. at hotellet havde dummet sig med, at opkræve en regning to gange, blev jeg 
enig med hotellet om, at de skulle give en dejlig Kir Royal som velkomst. Den 
velkomst serverede de så, da vi kom - hvor man i Danmark nok havde serveret den 
før middagen - som for øvrigt blev serveret på nabohotellet, hvilket ikke gjorde 
noget, da det var en hyggelig restaurant og maden var dejlig og nååå ja - pæne 
servitricer! 

 

Per Frandsen har lige fået at vide - at baren er lukket!! (griner) 



6. september. 
Morgenbuffeten var rimelig god, med et godt udvalg, samt tysk mousserende vin. Det 
var der en del som benyttede sig af - så var vi ligesom i gang!   
 
 

 
 
Dagens program var bl.a. et besøg hos Familien Rauen i Thörnich - som har et godt 
samarbejde med SuperBrugsen i Fensmark. Det kunne vi godt mærke, da familien 
ved ankomst var meget nærværende og imødekommende. 
 
Under besøget kørte vi bl.a. i "prærievogn" ud til deres fantastisk velbeliggende 
vinmarker, med den flotteste udsigt over Moselfloden. 
 

 
Vi kørte af sted af tre gange - således at nogle var i vinmarken, mens andre fik en 
rundvisning i kælderen. 
 



 
 
Da vi er ankommet til toppen af vinmarken, stod familien Rauen klar med nogle 
dejlige vine. Sammenholdt med det dejlige vejr og deltagerne gode humør, blev det 
en dejlig oplevelse.       

 

      
                                                                                                                                   
Maria Rauen med familie serverede en udmærket frokost, hvortil vi fik lov at smage 
mange af deres gode vine. 
Ved ankomst fortalte Maria mig, at efter frokosten serverede de kaffe og hjemmebagt 
kage - det syntes jeg selvfølgelig var dejligt - hun glemte bare at fortælle, at det skulle 
betales. Man bliver glemsom på sine ældre dage! 

Om aftenen havde vi bestilt bord på Hotel & Restaurant Zummethof - som lå helt 
fantastisk med en panoramaudsigt af en anden verden - der var så flot. Vi var 
ankommet i god tid, så der var tid til en drink på terrassen.      



                                                                          

Jeg er normalt ret skeptisk omkring billeder, da de kan manipuleres - hele området omkring Hotel & Restaurant 
Zummethof var meget flottere end billederne viste - efter min bedste overbevisning, var det en stor oplevelse, at besøge 

dette sted.  

 
Middagen startede med en dejlig Kir som udgjorde forretten - herefter en stor 
velsmagende hovedret med 350 gram kød, hvor vi fik serveret ikke ét, men to gode 
glas tysk rødvin. Herefter var det tid til Pære Belle Helene - en kæmpe portion, som 
nemt gled ned, ledsaget af et godt glas Ice-wein.                                                                                                                 
Hotel & Restaurant Zummethof var et meget positivt bekendtskab, som helt naturligt 
gav en god stemning på vej hjem i bussen - hvor en del rejsedeltagere, nu havde få en 
voldsom trang til øl. 

Igen var vi heldige med vejret, hvilket var meget afgørende, for den dejlige dag vi 
fik. 

7. september.  
Efter al den vin samt diverse, vi havde bombarderet vores krop med dagen før, var 
der alligevel en del rejsedeltagere, som godt kunne rumme boblevand til 
morgenmaden - respekt herfra. 
 
Vi havde mulighed for at sove længe, men det var de færreste, som gjorde det. Da vi 
nu var i Tysklands ældste by, skulle den naturligvis udforskes. Mange af 
rejsedeltagerne vidste godt, at Trier gennem århundreder var en af Europas mest 
betydningsfulde byer og en overgang Vesteuropas hovedstad.   
Specielt den største attraktion - byens vartegn, Porta Nigra blev besøgt og 
fotograferet 



Klokken 17.00 var de rejsedeltagere, som skulle til vin-festival klar, så det varede 
ikke længe, før vi erobrede byen Thörnich, hvor vin-festivallen afholdes. Desværre 
var det ikke alle vingårdene, som deltog - det tog nu ikke glæden fra os. Det blev en 
spændende oplevelse ud i vinens verden. Rejsedeltagerne havde fået lidt lommepenge 
med, så dem der ikke drak sig i "hegnet" - var det selvforskyldt. 
 
Vi havde aftalt, at vi kørte mod hotellet klokken 22.00. Det overholdte alle, for nær to 
par, som var lidt forsinkede, da de underligt nok, besluttede at benytte begge fortove! 
 
8. september. 
 
Afgang mod Danmark efter morgenmad - efter en uge, som havde medført mange 
hyggelige stunder og gode oplevelser, i selskab med en masse glade og udadvendte 
rejsedeltagere. 
 
Vi havde en udfordring med at skaffe sandwich til søndag frokost. Det ville hotellet 
gerne hjælpe med, efter lidt pres. Jeg bestilte 2 stk. til hver. Det gik også fint, indtil vi 
skulle have maden - så var der kun én til hver. 
Det var der ingen, som var sure over - måske fordi, mange havde haft fingrene godt 
og grundigt nede i chokoladedåsen 
 
Senere tømte vi nærmest en tankstation for is.  
Det bliver forhåbentligt eneste gang, jeg oplever at betale 1400,-kr. for is - på en 
tankstation.  
Det var alle pengene værd, da rejsedeltagerne elskede is. 
 
 

 
 



Der var under hele turen, ikke en eneste som var utilfreds, selv om vi et par gange var 
udfordret på tiden - så tog alle det med godt humør. 
 
Nogle personer som læser dette, kan med rette påstå, at der var andre episoder, som 
godt kunne have været omtalt i denne skrivelse, samt billeder de har sendt mig, der 
ikke er kommet med - burde have været med - men alting har jo sine begrænsninger - 
og der skulle træffes et valg. 
 
Desværre er denne mail blevet så "stor", at den ikke kan sendes af én gang - derfor 
bliver nogle billeder eftersendt. 
 
Det har også været nødvendigt, at sende denne meddelelse som en PDF-fil. Håber 
ikke det giver problemer. 

 
Tak for en hyggelig uge til Mosel. 

 
M.v.h. 
 
Peder. 
 
 
 
 
 


