
 
 
 
 
7-DAAGSE MOEZEL EN SPA WANDELREIS 
 
 
Dag 1 – De Moezelvallei 
 
Wij halen u thuis op en vertrekken naar Duitsland, in de richting van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen. U zult genieten van het spectaculaire landschap onderweg naar de wijnregio 
rondom de Moezel. Na aankomst bij de wijnboer verkennen wij de omgeving en genieten ‘s 
avonds van een uitgebreide wijnproeverij, vergezeld van een lokaal vleesgerecht. 
 
Dag 2 - Beklimming berg Calmont – Klettersteig 
 
Dit wordt een dag vol unieke ervaringen! Via trappen, ijzeren beugels en smalle rotspaden 
trekken wij door de wijngaarden van de Calmontberg. Met een hoek van tot wel 68 graden 
zijn dit de steilste wijngaarden ter wereld, dus niet geschikt als u hoogtevrees hebt. In dat 
geval, en voor degenen die liever een gemakkelijkere weg willen nemen, is er ook een mooi 
pad langs de heuvel. De namiddag is vrij ter eigen besteding, gevolgd door een heerlijk 
diner. 
 
Dag 3 – De “Zwarte Kat” van Zell 
 
Wij rijden naar Zell voor een klimwandeling naar Collis Turm. Ook vandaag is er een mooie 
alternatieve route, mocht u het wat rustiger aan willen doen. In het oude wijnstadje Zell 
zullen wij daarna een paar beroemde wijnen proeven, waaronder de “Zeller Schwarze Katz”. 
 
Dag 4 – Dagtocht langs de Moezel 
 
Vanochtend nemen wij afscheid van de Amlinger familie en rijden naar het Eltzer woud voor 
een wandeling naar Burcht Eltz. Wij bezoeken de burcht die sinds 1157 de residentie is van 
de graven van Eltz. In de middag vervolgen wij onze weg naar de middeleeuwse stad, de 
oudste stad van Duitsland, Trier. 
 
Dag 5 -Trier 
 
De stad Trier is rond 16 v.C. in opdracht van de Romeinse Keizer August gebouwd. Wij 
bezoeken hier de Romeinse stadspoort, Porta Nigra, en andere historische gebouwen en 
bezienswaardigheden zoals het amfitheater en de Kaiserthermen. Het diner wordt vanavond 
geserveerd in een sfeervol lokaal wijnhuis.  
 
Dag 6 – Spa – België  
 
Vandaag rijden wij naar Spa, gelegen in de Belgische Ardennen. Het is hier waar de term  
spa vandaan komt; bekend om de natuurlijke minerale bronnen en de productie van Spa-
mineraalwater. Onderweg maken we kennis met het bierbereidingsproces in de Bitburger 
Brouwerij in de stad Bitburg. In de middag zullen we wat ontspanning en plezier voor 
lichaam en geest hebben in Spa Thermen. 
 
Dag 7 – Terugreis 
 
Vandaag rijden wij terug naar Nederland, moe maar voldaan, en met mooie herinneringen 
aan deze wijnreis. Na de lunch wordt u weer thuisgebracht.  



 
 
 
HOOGTEPUNTEN VAN DE REIS 
 

• Verblijf bij de wijnboer 

• 4 klim- en wandeltochten inclusief Calmont 's werelds steilste wijngaarden 

• Feestelijke Moezel wijnproeverij, een wijnproeverij in Zell en in Trier 

• Een bezoek aan burcht Eltz 

• Spa & thermale baden in Spa, België 

• Bezoek aan Bitburger bierbrouwerij met proverij 

 
 
Bij de reissom inbegrepen 

• Alle reisonderdelen zoals vermeld in het bovenstaande programma 

• Ophalen en thuisbrengen* 

• Al het vervoer gedurende de reis 

• Zes nachten verblijf op basis van logies met ontbijt in een wijnhuis en/of hotel (in 

tweepersoonskamers) 

• 1 uitgebreide, avondvullende wijnproeverij 

• 3-gangen diners met bijpassende wijnen op 5 avonden 

• 1 wijnproeverij in Zell 

• 4 wandelingen 

• Lokale treinvervoer van en naar het begin en eindpunt van onze wandelingen 

• Entreegeld Burcht Eltz en historische bezienswaardigheden in Trier 

• Bezoek Thermen in Spa, inclusief gebruik van een badjas en badlaken 

• Lunch op de laatste dag 

• Uw persoonlijke tour manager die u gedurende de gehele reis begeleidt 

• Toeristenbelasting 

• Een op naam gestelde bomencertificaat – onze bijdrage aan een duurzame wereld 

• Bijdrage Calamiteitenfonds 

• STO Garant garantieregeling. Dit aanbod valt onder de garantie van STO Garant. U 

kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO 

Garant (www.sto-garant.nl/downloads). 

 

 



 
 
 
Bij de reissom niet inbegrepen 

• Eventuele vluchten 

• Maaltijden, anders dan hierboven genoemd 

• Dranken, anders dan de genoemde wijnproeverijen en tijdens het ontbijt 

• Alle onderdelen die niet hierboven genoemd zijn en uitgaven van persoonlijke aard 

• Reis- en annuleringsverzekering 
 
Aanvullende informatie 
- Wegens grote vraag is tijdig vooraf reserveren aanbevolen. 
- De klimwandelingen zijn geschikt voor ervaren wandelaars. Er zijn ook mooie alternatieve 
wandelpaden die voor iedereen toegankelijk zijn. 
- Afhankelijk van de reisdatum kunnen er (in het hoogseizoen) toeslagen van toepassing zijn 
en kan het programma iets afwijken in verband met de lokale rustdagen. Een definitief 
programma ontvangt u na opgave van uw gewenste vertrekdatum. 
- Toeslag éénpersoonskamer op aanvraag. 
- Reisverlenging en programma uitbreiding is ook mogelijk. 
 
Heeft u vragen? Wenst u door ons gebeld te worden, of wilt u een persoonlijke offerte 
ontvangen? Dit kunt u allemaal via het contactformulier op de website of per mail 
aanvragen; info@KaroVoyage.com 
 
Ophaalpunten 
* Wij halen u op vanuit de regio Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. Voor andere 
plaatsen kan een toeslag van toepassing zijn. 
 
Vervoer 
Privé vervoer per luxe minibus (bij 1-3 personen; ruime, luxe personenwagen) 
 
 
 
PRIJZEN 
 
€ 2.960 per persoon, bij een groep van 6 personen, 
€ 3.500 per persoon, bij een groep van 4 personen, 
€ 4.940 per persoon, met 2 personen. 


