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Med sykkel langs Mosel-elven                   23.07. - 29.07.2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til en herlig sykkeltur langs Mosel-elven! Fra Trier til 

Koblenz og Lorelei, gjennom et herlig naturlandskap med tallrike 

vingårder på begge sider av Mosel. Vi sykler gjennom mer enn 2000 år 

gammel romersk historie, besøker historiske byer, vakre landsbyer og 

smaker på de kjente fruktige Moselvinene! Vi sykler totalt ca. 230km. 

Vanlig sykkel er inkludert, men el-sykkel kan leies (koster ekstra).  
  

 
 

Dag 1  Avreise til Trier 
 

Møt reiseleder fra Boreal Adventure på Stavanger Lufthavn Sola (SVG) for 
innsjekk og avreise. Avgang med Lufthansa kl. 06:45, ankomst Frankfurt 
(FRA) kl. 08:40. Transfer med egen buss til Hotel i Trier og innsjekk. Trier 
regnes som den eldste byen i Tyskland. Tallrike romerske monumenter er 
allestedsnærvende. Etter en kort omvisning nyter vi byen på egenhånd. Om 
kvelden deles syklene ut. Middag på hotellet.  
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Dag 2 Fra Trier til Trittenheim | Piesport / ca. 45 km 
 

Nå er det på tide å sette seg på sykkelsetet. Sykkelguiden vår tar oss med 
på den like vakre- som enkle turen langs Moselelven, med et fåtall 
stigninger. Sykkelveien er gjennomgående utmerket skiltet og turen går for 
det meste på asfalterte veier med kun noen korte passasjer som har litt 
mer trafikk. En natursti langs veien lærer oss om lokale druesorter. Rett før 
Piesport sykler vi gjennom Neumagen-Dhron, den eldste vinlandsbyen i 
Tyskland.  

 

Dag 3: Fra Trittenheim │ Piesport til Traben-Trarbach / ca. 45 km 
 

Vi når snart Bernkastel-Kues med sine små gater og fargerike 
bindingsverksbygninger. Men mest kjent for «Bernkasteler Doctor» en av 
de mest berømte vinmarker og viner i Tyskland. Hvor bedre å smake på 
den enn her? Videre gjennom vinregionen «Kröver Nacktarsch». En båttur 
(valgfritt/ikke inkl.) gir fantastisk utsikt over de omkringliggende 
vingårdene. Vel fremme på dagens reisemål, Traben-Trarbach, venter en 
liten vinsmaking på oss.  
1 
 

Dag 4: Fra Traben-Trarbach til Cochem / ca. 55 km 
 

I dag er vi igjen ledsaget av mange vingårder på begge sider av Mosel. 
Lunsjpause tar vi i Enkirch, en perle av bindingsverksarkitektur. Etter en 
stund sykler vi gjennom den velkjente vinregionen, "Zeller Black Katz" og 
til slutt, via Beilstein som var allerede bebodd rundt 800 e.Kr. Dagens 
destinasjon er Cochem. Her besøker vi det sjarmerende sentrumet og det 
keiserlige slottet fra 1000-tallet.  
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Dag 5: Fra Cochem til Koblenz / ca. 50 km  
Denne dagen besøker vi middelalderborgen Eltz som ligger idyllisk til midt 
i naturen og utvilsomt er en av de vakreste og best bevarte i Tyskland. 
Tilbake på Mosel-sykkelstien passerer vi flere vakre vinlandsbyer før vi når 
målet for denne fantastiske sykkeletappen, Koblenz. Her ligger 
sammenløpet av Mosel og Rhinen og det fine sentrumet er vel verdt en liten 
spasertur.      

 

Dag 6: Båttur til St. Goar og tilbake med sykkel / ca. 40 km 
Rett etter frokost starter vi med en herlig båttur på Rhinen til St. Goar. På 
vei beundrer vi den kjente Lorelei-klippen med en statue av en havfrue med 
samme navn.  Ifølge legenden fra 1800-tallet, kjemmet hun det lange, 
gylne håret sitt der og lokket til seg båtmannskapene med sangen sin. Det 
førte vissnok til at de glemte kursen og trosset den farlige strømmen, og 
skipene gikk på steinskjærene. Tilbake på land sykler vi tilbake via Boppard 
og Rhens til overnattingsstedet vårt i Koblenz. På veien passerer vi noen 
slott og palasser som troner høyt ved siden av Rhinen.  
 

Dag 7: Frankfurt og hjemreise  
Bussen tar oss inn til storbyen Frankfurt hvor vi får flere timer på egenhånd. 
Reiseleder vil foreslå steder å besøke, og byens store gågate vil sikkert 
friste mange. På ettermiddagen reiser vi ut til flyplassen. Avreise med 
Lufthansa kl. 20:40 direkte til Stavanger med ankomst kl. 22:25.  
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REISEFAKTA  
 
Dato: 23. - 29.07. 2023 

Pris: kr 20 950,- per person i dobbeltrom   

Påmeldingsfrist: 18.05. 2023   

 
Hoteller vi skal bo på:  
 

3*Superior Hotel Deutscher Hof Trier   https://www.hotel-deutscher-hof.de/ 
3*Level Hotel Krone Riesling Trittenheim  https://www.krone-riesling.de/ 
3* Hotel Trabener Hof Traben-Trarbach   http://www.trabener-hof.de/1-1.Hotel.html 
3*Superior Hotel Karl Müller Cochem   http://www.hotel-karl-mueller.de/ 
4* Mercure Hotel Koblenz     https://www.mercure-koblenz.de/en/ 

Prisen inkluderer:  
 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 
 Fly Stavanger-Frankfurt t/r med Lufthansa  
 Busstransport iht. program 
 Sykkel leie (El-sykkel må bestilles i tillegg) 
 Sykkelguide under hele turen (i tillegg til rutebeskrivelse og GPS-spor (1 pakke per rom)  
 Bagasjetransport fra overnatting til overnatting (flere kollier tillatt, men maks 20 kg per 

bagasje)  
 6 netter på komfortable 3* hoteller med halvpensjon 

(6 x 3-retters middag og rikholdig frokostbuffé hver dag)  
 Båttur på Rhinen fra Koblenz til St. Goar inkl. sykkel  
 Guidet bytur i Trier 
 1x vinsmaking i Traben Trarbach  
 Lokal skatt/turistskatt på alle hoteller 

 
Ikke inkludert: 
 

 Lunsjer og drikke på måltidene 
 Tips til sjåfør/lokalguide 
 Enkeltromstillegg 6 netter: kr 2 450,- 
 Oppgradering til el-sykkel: kr 1450,- per person  

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle påmeldte på 

bestillings- bekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og etternavn. 2-3 uker før avreise. 

Sjekk at navn på alle påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navneendring kan medføre gebyr).         

 HUSK å oppgi høyde (cm) når du melder deg på, slik at vi kan forhåndsinnstille syklene.  


