OUDERENVERENIGING OBBICHT
ZOMEREIS NAAR DE MOEZEL
MET VERBLIJF IN ERNST
VERTREK:ZONDAG 7 JULI
THUISKOMST:DONDERDAG 11 JULI
PROGAMMA.
Zondag 7 juli. : Vertrek Obbicht om 9.00 uur vanaf Markt.
Via een uitgebreide tussenstop in Monchau op weg naar het nabij Cochum
gelegen dotp Ernst. Hier logeert u 4 nachten op basis van halfpension in het
mooie familiehotel Pollmans (www.hotel-pollmanns.de)
Maandag 8 juli.: Na het ontbijt nemen we een gids in de bus en deze laat u
vandaag de mooiste stadjes en dorpen langs de Moezel zien én vertelt daarbij
natuurlijk de bijbehorende verhalen. Diner in het Hotel
Dinsdag 9 juli.: Ontbijten en dan naar Koblenz. De prachtige oude stad aan de
Rijn die een en al historie ademt. U krijgt hier een rondrit/wandeling met gids.
Geniet van de talrijke oude gebouwen, het monumentale Deutsches Eck, de
oude Sint Kastor Basiliek etc. Liefhebbers kunnen vanmiddag in de vrije uren
het via een kabelbaan hogerop zoeken. Diner in het hotel.
Woensdag 10 juli.: Eerst ontbijten en dan hebben we vandaag voor u een
boottocht op de Moezel voorzien, en bezoekt u in Ernst het gloednieuwe
tractormuseum.Hier herleven oude tijden. Diner in het Hotel.
Donderdag 11 juli.: De thuisreis is een feit maar het wordt nog een vacantiedag
want we brengen u vandaag nog via een mooie route naar Duitslands oudste stad
Trier. Met zijn beroemde Porta Nigra een eeuwenoud souvenir van de
Romeinen. Er rijdt een toeristentreintje door de stad waardoor u desgewenst op
een gemakkelijke manier de hoogtepunten van Trier kunt bewonderen. Terug op
Limburgse bodem is er nog een afscheidsmenu gepland.
Prijs reis p.p. € 482.00 Halfpension, incl. Reis- Annuleringsverzekering, en
fooien voor Hotelpersoneel en Buschauffeur.

Prijs reis p.p. € 446.00 Excl. Reis-Annuleringsverzekering.
Vervoer per lux touringcar.
Verzorging van de chauffeur.
4 nachten,4x ontbijt,4x diner in Hotel Pollmans.
Boottocht over de Moezel.
Entree tractor museum.
Gids tijdens de Moezeltocht.
Gids in Koblenz.
Afscheidsdiner in Limburg.
Toeslag 1 persoonskamer € 60.- p.p.( maximaal 12 singlekamers beschikbaar).
Minimaal 35 personen. Ook niet leden kunnen meegaan.
Verblijf in Hotel Pollmanns. telefoon 0049-26718683
Inlichtingen en opgave voor deze reis uiterlijk 25 februari 2019 bij:
H.Vrehen
Dirckincklaan 2
6125 AM Obbicht
Tel.046-4855131
E-Mail hhh.vrehen@ziggo.nl
Betaling voor 15 juni 2018 op bankrekening NL67RABO 01379.07.532 t.n.v.
Ouderenvereniging Obbicht o.v.v. Reis Moezel.

