
VAN KASTELEN, WIJNEN EN ROMEINEN

Vanaf 2 dagen met MOEZEL, SURE EN RIJN

❋

PROGRAMMAVOORBEELD

TRIER & DE EIFEL
2 tot 4 dagen

Dag 1: HEENREIS - TRIER
‘s Morgens vroeg vertrek per bus 
vanuit de school richting Eifel. We 
starten ons bezoek met een 
geleide rondleiding door deze 
oudste stad van Duitsland, van de 
Porta Nigra, langs de Simeonstift, 
Hauptmarkt, Dreiköningenhaus, 
Dom, het Aula Palatina tot aan de 
Kaiserthermen. 
Deze universiteitsstad heeft ook 
vele aantrekkelijke winkels en 
typische cafeetjes, vooral op en 
rond de historische stadsmarkt. 
Overnachting en avondmaal in de 
jeugdherberg van Trier, Traben-
Trarbach of Hermeskeil.

Dag 2: TRIER
De ganse morgen doorkruisen we 
Trier in alle richtingen aan de hand 
van een stadsrally, waarbij heel wat 
moet opgelost worden. Na een 
vermoeiend speurwerk kan worden 
geluncht in het centrum.
Een bezoek aan het vernieuwde 
speelgoedmuseum is echt de 
moeite, maar een ‘must’ is zeker 
het Rheinische Landesmuseum, dat 
een der voornaamste musea van 
Duitsland is. Het Eifelgebied is ook 
bekend voor haar schitterende 
wijnen zodat we ook een 
wijnkelder moeten bezoeken.

Dag 3: SAARBURG - ELZTAL
Met de bus naar Mettlach voor een 

boottocht naar Saarburg, middenin 
het wijnbouwgebied van de 
Moezel. Aan de hand van een rally 
ontdekken we in dit ‘kleine 
Venetië’ de watermolens, de 
burcht, de klokkengieterij... 
Na de lunch rijden we door het 
mooie Eltztal en bezoeken we de 
prachtige Burg Eltz, dat met zijn 
800 jaren de oudste niet verwoeste 
burcht is van het ganse Moezeldal. 
In de hele late namiddag vatten we 
de terugreis naar de school aan.

PROGRAMMAVOORBEELD

VAN KEULEN TOT MAINZ
2 tot 4 dagen

Dag 1: HEENREIS - KEULEN 
Keulen ontdekken we via een 
‘town trail’ of we gaan met een 
gids op stap. We lunchen in de 
omgeving van de verkeersvrije 
Hoher Strasse en gaan daarna naar 
het beroemde Kölner Dom. Langs 
de oevers van de Rijn komen we in 
het Chocolademuseum waar we 
een rondleiding krijgen en gezellig 
rondsnuisteren in de shop. 
Je kan ook naar het Ludwig 
museum (pop-art verzameling van 
over de ganse wereld), het Foto 
Museum of het Römisch-
Germanisches Museum.
Overnachting in het 
studentenhotel.

Dag 2: KEULEN – BONN – 
RÜDESHEIM 
Nu naar Bonn, geboortestad van 
Beethoven, voor een bezoek aan 

deze voormalige West-Duitse 
hoofdstad (Beethoven huis, Haus 
der Geschichte der Bundes-
republiek). In Königswinter gaan we 
met de historische tandradtrein naar 
het hoogste punt aan de Rijn, 
Schloss Drachenfelz voor een enig 
uitzicht op de Rijn. Lunchen in Bad 
Honnef en dan naar Schloss 
Stolzenfels of Schloss Marksburg. 
Vervolgens naar Rüdesheim, waar 
de pittoreske Drosselgasse een must 
is. Verblijf in de jeugdherberg of 
verder naar Mainz.

Dag 3:MAINZ – RIJN – 
TERUGREIS 
‘s Morgens bezoeken we het 
Gütenbergmuseum (boekdruk-kunst) 
en het Romeinse Mongotiacum en 
verkennen de Altstadt. Na de lunch 
rijden we naar Sankt Goar voor een 
beeld van de burcht Rheinfels, 
maken een boottocht op de Rijn, 
komen via de Lorelei naar Boppard, 
bekend voor de beste Riesling. Voor 
de terugreis nog wandelen langs de 
oevers, of een wijnkelder bezoeken.

PROGRAMMAVOORBEELD

LUXEMBURG
2 tot 4 dagen

Dag 1: LUXEMBURG
Luxemburg, dikwijls vergetetn als 
bestemming, heeft enorm veel te 
bieden. 
In de voormiddag zal een gids ons 
rondleiden in de hoofdstad van het 
Groothertogdom. In de namiddag 
brengen we een bezoek aan de 

Bockkazematten, de 
archeologische crypte en aan het 
MUDAM (Museum voor Moderne 
Kunst), dat in een bijzondere 
locatie is ondergebracht.
Transfer naar de jeugdherberg 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: HET MÜLLERTHAL
Vandaag trekken we rond in het 
Luxemburgse klein Zwitserland en 
starten in Echternach waar we de 
voormalige abdijkerk, een van de 
musea of de Gallo-Romeinse villa 
bezoeken en vervolgens lunchen 
in Larochette. 
In de namiddag maken we een 
lange wandeling doorheen het 
Müllerdal natuurgebied met haar 
eigenzinnige rotsformaties, grillige 
riviertjes en schitterende bossen. 
Terug naar Luxemburg via de rijke 
wijngaarden van de Moezel en 
met bezoek aan een wijnkelder in 
Grevenmacher of in Remich. 
Of waarom niet het landschap 
eens bekijken per mountain-bike, 
of per kayak of kano op de Sûre?

Dag 3: DE LUXEMBURGSE 
ARDENNEN
Eerst nog een bezoek aan het zeer 
interessante Museum voor Kunst 
en Geschiedenis en dan wat tijd 
voor een lunch en wat shopping. 
‘s Namiddag noordwaarts naar 
Diekirch waar we in het Museum 
van de Militaire Geschiedenis een 
beeld krijgen van ‘de Slag om de 
Ardennen’ en ten slotte naar 
Vianden waar we niet enkel het 
stadje, maar ook een der mooiste 
burchten van Europa bezoeken.


