
 

 

 
 

 WTC Heghe Sportief …  
 

JUBILEUM-FIETSVAKANTIE LANGS DE MOEZELVALLEI 

4 Dagen - van donderdag 15 augustus tot zondag 18 augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 

We vertrekken op donderdag 15 augustus te Aspelare om 07.30 uur. De terugreis is voorzien op zondag 18 augustus 
omstreeks 20.00 uur. 
 
Als verblijfplaats kozen we voor het dorpje Veldenz op een vijftal km van Bernkastel. We logeren in Weinhotel PLATZ en 
beschikken over 25 kamers met alle comfort en complete badkamer en sanitair. Een familiaal Hotel/Pension met het accent 
op de Duitse wijnen en Duitse ambiance (www.pension-platz.de). Het verblijf is in  volpension, alle dranken in het 
verblijfhotel inbegrepen, vanaf het middagmaal de eerste dag t/m het middagmaal de 4de dag.  
 
Op het programma staan 3 uitgestippelde fietstochten van 75km, 105km en een koninginnenrit van 135km doorheen 
gevarieerde landschappen en langs romantische steden en dorpen. Voor de niet-fietsers is er ondermeer een 
huifkarrentocht, boottocht en wijndegustatie voorzien en zijn er uitstappen met autocar naar ondermeer Trier en 
Bernkastel. Tevens organiseren we tijdens deze feesteditie voor een Jubileum-Barbecue gevolgd door een spetterend 
dansfeest.  
 
Kortom, een compleet programma, alles inbegrepen aan een betaalbare prijs. Ideaal dus voor een dichtbij huis vakantie 
met of zonder de fiets. Snel inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt ! 

 
Prijs per persoon :   € 390.00 ( prijs berekend op minimum 35 deelnemers ) 
Singletoeslag :   + € 63.00  
 
Inbegrepen in de prijs :  
 vervoer per luxe autocar **** inclusief fietsaanhangwagen voor 26 fietsen (Firma Rantour - www.rantour.be)  
 verblijf in Weinhotel Platz*** te Veldenz op  basis van volpension vanaf de lunch de 1e dag t/m het ontbijt de 4de dag.  
 tafeldranken in Weinhotel Platz ( wijn, water, softdranken, bier, koffie ) à volonté gedurende de ganse reis  
 Duits ontbijtbuffet en zeer verzorgde driegangenavondmalen inclusief jubileum-Barbecue 
 begeleide fietstochten langs mooi uitgestippelde wegen inclusief bevoorradingspakket voor de fietsers onderweg 
 volgwagen en begeleider tijdens de fietstochten  
 uitstappen naar ondermeer Trier & Bernkastel per luxe autocar 
 lunchpakket onderweg voor niet-fietsers 
 welkomdrink en wijndegustatie 
 huifkarrentocht door de wijngaarden te Veldenz met onderweg wijnproeverij 
 boottocht op de Moezel 
 BBQ en dansavond inclusief alle dranken à volonté 
 middagmaal onderweg tijdens de terugreis 
 organisatie en begeleiding 
 dienstvergoeding chauffeur en btw 
 
Niet inbegrepen in de prijs :  
 persoonlijke uitgaven 
 alle niet vermelde diensten 
 dranken aan boord van de autocar en bij het laatste middagmaal 
 verzekering 
 
 
Rittenschema fietsers :  

 
Rit 1 : openingsrit van ca 75km - Moeilijkheidsgraad 2* 
Vlakke aanloop langs de moezelvallei en 2 hellingen onderweg met ondermeer beklimming vanaf Piesport. Terug via de 
Moezelvallei en Bernkastel. Ideale kennismaking met de Moezelvallei en het verkeersvrije pad.  
 
Rit 2 : koninginnenrit van ca 135km - Moeilijkheidsgraad 3* 
Een matige ‘bergetappe’ met enkele kuitenbijters onderweg. Pittige aanvangsfase met de beklimming van de Bergstrasse 
met enkele haarspeldbochten vanuit Veldenz tot Gonzerath. Nadien volgen we de mooie afdaling langs de vallei van 
Kautenbach tot Traben-Trarbach. Vervolgens via de Moezelvallei tot Reil voor enkele kortere hellingen via het Wittlicher Tal 
en door het Wehelner Wald. Als kers op de taart, beklimming van de Panorammastrasse waar u op de top van enig mooi 
uitzicht kunt genieten. Terug via de Moezelvallei tot Brauneberg en Veldenz. (onderweg is er lunchpakket voorzien) 
 
Rit 3 : afsluitingsrit van ca 105km - Moeilijkheidsgraad 4* 
We zoeken de andere kant van de Moezelvallei op door het natuurpark van de Hunsruck Hochwald. We fietsen door één 
van de mooiste delen van de Moezelvallei. Een overwegend vlakke rit met enkele kortere bulten onderweg door de 
wijngaarden en langs pittoreske Moezeldorpen. Na de Rit, huifkarrentocht door de wijngaarden met onderweg 
wijnproeverij. (onderweg is er lunchpakket voorzien) 

 
 
 
BETALINGEN 
 
Voorschot  € 150 pp bij inschrijving - te storten op rekeningnr° ING 377-0046238-06 
Saldo  € 240 pp ( uiterlijk tegen 15/07/2013) 
 
 
Info : Kurt Rossignol – 0478/27.68.94 of  054/32.94.48 – kurt.rossignol@rantour.be     
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