
 

 

 

Tur til Mosel 10.– 16. sep. 2022 
 

Lørdag d. 10 kl. 12.00 eller derefter 
Ankomst Neumargen -Dhron GPS: N 49 51 09 E 06 53 33 

 

Neumagen-Dhron er en malerisk landsby med omkring 
2600 indbyggere. Bydelen Neumagen grænser direkte op 
til lystbådehavnen. Ikke langt fra lystbådehavnen er der 
flere restauranter og butikker til at dække basale behov. 
I den ældste vinlandsby i Tyskland kan det romerske 
vinskib - Neumagens vartegn - besøges. Det er under 
reparation og kan derfor ikke udlejes. 
 

Søndag d.11 
Dagen kan bruges på egen hånd 
 

Mandag d. 12 kl. 11.00 
 

Traktortur gennem vinmarkerne, hvor der efter turen er 
vinsmagning og frokost hos en vinbonde. Der kan blive lidt 
udskænkning på turen for egen regning. 
Det er Weingut Philipps, Weingartenstraße 16, der 
arrangerer turen med 2 vogne a 20 personer 
Der er selvfølgelig mulighed for at købe den vin, som man har lyst 
til at investere i. 
 

Vi bliver afhentet og bragt tilbage til stellpladsen  
efter arrangementet 
 

Tirsdag d. 13. 
Dagen kan bruges på egen hånd 
 
Onsdag d. 14. Afgang kl. 10.20 fra Neumagen 

 

Sejltur til Bernkastel - Kues med rutebåden. Der er ca. 2,5 times 
ophold. 
Afgang fra Bernkastel-Kues kl. 15.00 

 

Vinbyen Bernkastel-Kues er en af de smukkeste i Moseldalen, 
og har derfor også fået tilnavne som "Mosels Perle" og 
"Mosels Juvel". Specielt bydelen Bernkastel, der er kendt for 
sine farvestrålende bindingsværkshuse og blomstrende 
balkoner i de smalle brostensbelagte gader i den gamle 



historiske del. På byens centrale torv, Markt, er det som at 
stå midt i en middelalderby omkranset af de skæve, skønne 
bindingsværkshuse i alverdens farver. 
 
For at få den bedste udsigt over dobbeltbyen Bernkastel-Kues er det et absolut must at 
besøge borgruinen Landshut, der også ligger på Bernkastelsiden. I kan gå turen op til 
ruinen nede fra byen, men det er også muligt at hoppe på det lille gule tog, der fragter jer 
sikkert op på bakketoppen. Udsigten herfra er enestående, og der er vinmarker så langt 
øjet rækker 
 

Torsdag d. 15 
 

Fællesspisning på Kaptajn Cook 100 m fra pladsen.  
www.brasserie-kaeptn-cook-neumagen.de 
 
Vi vil forsøge at lave en samlet bestilling før dagen. Der er afsat 
20 € pr. person, så der er både til både mad og til noget at 
drikke. Der er både schnitzel, høns og fisk på menukortet 
 
 
Fredag d. 16 
 
Vi siger tak for denne gang. 
 
 
 
På denne tur er der 6 overnatninger på Neumagen Marina med front til Mosel. Der er bad 
og toiletter på pladsen. 
Derudover en tur i vinmarkerne med vinsmagning og frokost- en sejltur til Bernkalstel-
Kues samt en middag på en lokal restaurant. 
 

Tilmelding til Jørgen Nielsen på 40338311 eller jn@peomi.dk fra den 11. juli kl. 10.00 

 
Turen koster 2.200 kr. pr vogn med 2 personer. Beløbet skal indbetales på reg. nr.  
0860 Konto nr. 3531064312 senest den 5. august. 
 

http://www.brasserie-kaeptn-cook-neumagen.de/
mailto:jn@peomi.dk

