AUSTRIA FREUNDE vzw
presenteert
Driedaags wandelweekend in Leiwen aan de Mosel
van vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober 2019.
Logies ‘Hotel Zummethof’ an der wunderschönen Moselschleifen.
Vrijdag 25 oktober 2019:
vertrek aan het rond punt in Wommelgem om 7u30 stipt met luxe-autocar Reizen Lauwers, Boechout,
autocarmachtiging nr.A4322, met directe bestemming Leiwen, Hotel Zummethof an der wunderschönen
Moselschleifen, waar voor iedereen een ‘Winzerbrotzeitteller’ te wachten staat, inbegrepen in de prijs.
Kamerindeling.
Na de middag: wandeling, deel één van de “Moselachter”, een stuk van de nieuwe ‘Moselseitensprung’,
vertrekkend aan het hotel, en aankomst aan het hotel.
Avondmaal.

Zaterdag 26 oktober 2019:
Vanaf 8 uur, uitgebreid ontbijt.
Met de bus naar Piesport (ca 20 km). We wandelen naar Minheim langs de Mosellorely, ca 2 uur.
Middagmaal in restaurant ‘Moselpanorama’ in Piesport, inbegrepen in de prijs.
Na de middag: de bus brengt ons naar Neumagen-Drohn, het oudste wijndorp van Duitsland. We wandelen
door het bos naar Trittenheim. Laatste stukje met de bus naar het hotel, ‘Kaffee und Kuchen’ in het hotel.
Avondmaal, gevolgd van ‘gemütliche’ dans- en muziekavond met Hausmusiker/Alleinunterhalter.
Wij zetten de klok één uurtje terug en kunnen dus een uurtje langer slapen !

Zondag 27 oktober 2019:
Vanaf 8 uur, uitgebreid ontbijt.
Wandeling, deel twee van de “Moselachter”, een stuk van de nieuwe ‘Moselseitensprung’, vertrekkend en
aankomst aan het hotel.
Middagmaal in Hotel Zummethof, ‘Ofenfrische Schweinshax’n mit Kappes Teerdich’, specialiteit v/d streek.
Terugreis en aankomst aan het rond punt in Wommelgem rond 18 uur.

Hotelarrangement:
Alle kamers met douche/W.C., TV. Uitgebreid ontbijtbuffet, welkomdrink, 3-gangen avondmenu.
Zaterdagavond dans met live muziek, gezellig samenzijn.
Prachtige wandelingen, door Danny en Greet speciaal voor ons Austria Freunde voorbereid.
Een nieuwe omgeving, een andere kijk op de Mosel en zo de OberMosel leren ontdekken.

Prijs: € 265,00 volpension.
Inbegrepen in de prijs: reis met luxe-autocar heen en terug. Logies op basis volpension, twee nachten, drie
dagen, in Hotel Zummethof in Leiwen. Alle maaltijden vanaf de eerste dag ‘s middags t/m de derde dag ’s
middags, het programma zoals hierboven beschreven, verplaatsingen, geleide wandelingen, drinkgeld
chauffeur, ongevallenverzekering voor drie dagen.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer: € 20,00.

Inschrijven: telefonisch op het secretariaat: 03-440 88 36 of via e-mail: info@austriafreunde.be zolang er
plaatsen en/of kamers beschikbaar zijn, opgelet er kunnen slechts 40 personen mee. Zorg dat je erbij bent!
Vervolgens bevestigen door storting van een voorschot van € 100.00 per persoon op de bankrekening van
Austria Freunde: BE50 7765 9077 0618, binnen de vier weken.
Uw adres aan de Römische Weinstrasse:
Hotel Zummethof, Familie Robert, Panoramaweg 1-3, D-54230 Leiwen/Mosel.
Tel.: 0049 6507-93550 – www.hotel-zummethof.de - info@hotel-zummethof.de

Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
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